
 
 
 
 

1 de setembre de 2020 

Benvolgudes famílies, 
 
Comencem aquest nou curs 2020-2021 tan singular amb empenta i energia!! 
Com tots i totes sabem, la incertesa de la situació que vivim és alta, és per això que 
des de l’AFA volem ser molt cauts i extremar les precaucions en totes les gestions 
i activitats que realitzem. 
A continuació adjuntem informació important per totes les famílies: 

REUNIONS MENSUALS de l'AFA COLORS 

Obertes a tots els socis,   realitzarem la primera reunió el divendres 25 de setembre 
Per la plataforma  virtual ZOOM del que us enviem l’enllaç ( properament rebreu  un 
codi per convidar-vos a la reunió. 

 

Entre tots i totes aportarem idees i debatrem opcions de projecte per al curs 2020- 
2021. També es distribuiran les diferents comissions, es plantejaran les prioritats i 
s'organitzarà l'Assemblea General de l’AFA per novembre o desembre. 
 
ASSEMBLEA GENERAL de l'AFA COLORS 

Oberta a tots els socis es celebra una vegada a l'any, normalment durant el primer 
trimestre amb els següents punts a tractar: 
- Presentació dels membres de la Junta de l’AFA. 
- Presentació dels comptes i resum del curs 2019-2020. 
- Projecte i comissions per al curs 2020-2021. 
- Precs i preguntes. 
Més endavant us confirmarem on, quan i com es podrà realitzar. 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

Malauradament,  durant  aquest 1r  trimestre  de  curs,  es  inviable  començar  les 
extraescolars,  ja  que  com  a  part  de  l’escola  que  són,  han  de  complir  les 
condicions d’obertura provisional de l’Escola Colors, pel Departament d’Educació 
que va publicar el dia 30 de Juny del 2020. Això significa que no podríem utilitzar 
espais comuns, ni barrejar grups d’infants per tal de seguir mantenint la traçabilitat en 
cas d’infecció per Covid-19. 
Encara que fer-ho ens converteix, juntament amb la resta de totes les famílies i 
alumnes, els principals perjudicats. 
Arribat  el  mes  de  desembre  i  una  vegada  feta  la  valoració  del  1r  trimestre,  
platejarem si és viable fer activitats extraescolars durant el 2n i 3r trimestre, que en  
aquest cas serien: Happy English, Petits Exploradors, Sciencie, Botix (Robòtica),  

Escacs i Teatre. 
Per tal de facilitar a les famílies la conciliació de la vida laboral amb els horaris 
escolars,  us  recordem  que  a  part  de  l’acollida  de  matins,  teniu  a  la  vostra 
disposició el servei d’acollida BONA TARDA de les 16.30h a les 18.00h durant tots els 
dies lectius del curs. 

Esperant que la situació sanitària millori, us enviem una abraçada enorme i us recordem que 

«si ets una persona implicada en l'educació del teu fill i tens ganes de col·laborar, 

t'esperem.» 

 
AFA ESCOLA COLORS 

www.afaescolacolors.cat 
 

http://www.afaescolacolors.cat/

