
Resum acta desembre per penjar a la web

La junta de l’AFI segueix treballant per acompanyar l’escola i les famílies en allò que sigui
necessari per fer que el projecte Decroly sigui sòlid i camini cap el futur.

La pandèmia no ho està posant fàcil però, malgrat tot, les reunions mensuals de la junta se
segueixen celebrant, de moment encara, de manera online.

A la darrera reunió del mes de desembre ja varen participar-hi les noves tres mares que
s’han unit a l’AFI: l’Amàlia (mare de P3 i P5), la Romina (mare de P5) i la Txell (mare de P5 i
5è).

Com ja és habitual quan hi ha noves incorporacions, les tres noves integrants varen
afegir-se a diferents comissions de treball.

L’AFI, està present en molts esdeveniment de l’escola i dona suport a varis àmbits del dia a
dia del Decroly: xerrades i tallers, el Nunci, St. Jordi i els Jocs Florals, el material escolar i
l’intercanvi de roba, la coordinació amb l’escola, el Patronat, els delegats i delegades,
el grup Natura i altres comissions.

A la reunió del desembre ja es va parlar d’alguns aspectes organitzatius de les jornades de
portes obertes del mes de gener i febrer, L’AFI, un cop més,  hi serà present per poder
donar suport a l’escola i al mateix temps donar la benvinguda a les famílies que mostrin
interès en el projecte Decroly.

També vam calendaritzar la nova cita, ja habitual, d’intercanvi de roba perquè creiem que
donar vida a les peces de roba que tenim apilades al fons de l’armari contribueix a fer-ne un
bon ús i a una major sostenibilitat.

També vam compartir idees per a es properes xerrades atenent les demandes de les
famílies. AIxí que estiguin tancades us n’informarem però ja us avancem que seran molt
interessants.

Vam posar-nos al dia del Projecte Protegim Les Escoles (reurbanització de l’entorn escolar)
que ha de permetre que l’entorn escolar sigui un espai segur i de fàcil accés.

I ja per últim es va anunciar per part d’una companya de l’AFI, la reactivació del grup de
Teatre de pares i mares del Decolry amb energies renovades i amb ganes de descobrir nous
pares i mares que vulguin beneficiar-se dels aprenentatges que comporten les arts
escèniques. Us animem a provar una sessió.

Rectangle

FreeText
NEWSLETTER DE L'AFI DECROLY
Desembre 2021


