
ENS ESTRENEM!

Amb aquest primer butlletí estrenem una nova forma de comu-
nicació entre l'AFA i les famílies. La intenció és fer un butlletí
per mes, resumint les principals informacions i actuacions que
es fan des de l'Associació de Famílies i Alumnes. Des d'aquí uns
animem també a enviar-nos al nostre correu les informacions
que cregueu que poden ser d'interés per la comunitat. I no us
oblideu de seguir-nos a través de les xarxes socials!

INSCRIPCIONS AL MENJADOR

De l'1 al 31 de juliol estan obertes les inscripcions del servei de
menjador del curs 2021-22 i és important que recordeu:

- Totes les famílies han de contractar cada any els serveis.

- Els serveis contractats són per a tot el curs escolar tot i que
en el moment de la contractació us demana la data d’inici.

- Les famílies que vulgueu iniciar el servei de menjador el mes
de setembre però no hagueu fet la contractació en el període
de l'1 al 31 de juliol, haureu d'abonar l'import dels dies que en feu
ús amb tiquets esporàdics comprats directament a l’escola.
Més informació: comissió de menjador (menjadorsmontseny@gmail.com)

EQUIP DIRECTIU

Segons el Consell Escolar de la setmana passada la Yolanda
González deixa l'escola per anar a treballar al departament. Així
doncs, aquest curs que ve 21-22 hi haurà un equip directiu
provisional:Mercè Barnès (directora),Núria Montsonís (cap
d'estudis) i Sara Roma (secretària). Durant el curs 21-22 es
valoraran els Projectes de Direcció que es presentin (amb
Comissió d'avaluació) i l'escollit (si hi ha més d'un) començarà el
curs 22-23.

Des d'aquí agraim la tasca feta per la Yolanda els darrers anys i li
desitjem el millor en la seva nota etapa. Igualment, desitjem els
majors encerts a la Mercè com a nova directora.

EXTRAESCOLARS DEL CURS 2021-2022

L'AFA Montseny ofereix un ampli Programa d'Activitats
Extraescolars durant el curs 2021-22.

A continuació, trobareu un quadre amb els dies de la
setmana en què es realitzen totes les activitats
extraescolars. Hem procurat que cada dia hi hagi, com a
mínim, una activitat per a Infantil i Primària. Els divendres
no es realitzen activitats per la realització dels “Patis
oberts”.

Per a totes les activitats esportives que estan becades, al
setembre tindrem tota la informació que s'enviarà via del-
egats.

Més informació: comissió d'extraescolars (extraescolarsmontseny@gmail.com)

ASSEMBLEA AFA 22 DE JUNY

En la darrera assemblea vam fer una mica de balanç de
com havia anat l'any i vam compartir la sensació
generalitzada que,malgrat totes les restriccions degudes
a la pandèmia, s'havia pogut desenvolupar el curs amb
bastanta normalitat i que havia estat tot un èxit poder
mantenir l'escola oberta tot l'any. Evidentment hi ha
moltes coses que no volem que es repeteixin i altres que
ens agradaria mantenir, i per això vam fer una petita
enquesta de valoració del curs. A continuació us
presentem el resultat d'una de les preguntes que de-
mostra que, en general, els infants van anar contents a
l'escola, fet que creiem que és el més important.

BON ESTIU!
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