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INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES FAMÍLIES 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de la Junta de l’AFA desitgem que us trobeu tots i totes bé i us fem arribar molts ànims. 

Des que es va decretar el confinament de la població a causa de la pandèmia del coronavirus, la 
Junta de l’AFA ha estat en permanent contacte per tal de prendre les decisions que calia en cada 
moment. També hem mantingut contacte constant amb la Direcció, les empreses proveïdores de 
serveis a les famílies associades i la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya, per tal 
d’assessorar-nos en la presa de decisions. A continuació us volem comunicar quins són els acords 
més importants que ha pres la junta durant aquestes setmanes. 

 

1. Tant la secretària de l’AFA com la bibliotecària seguiran desenvolupant les seves tasques 
adaptades a la modalitat de teletreball i, per tant, se’ls continuarà retribuint el seu sou, tal i 
com s’ha fet durant el període lectiu. Considerem que l’AFA és un ens sense ànim de lucre i el 
sou d’ambdues treballadores es trobava ja contemplat dins del pressupost anual, per aquest 
motiu s’ha decidit continuar amb la major normalitat que permet la situació. 

2. S’ha decidit suspendre el contracte amb l’empresa que ens proporciona els serveis de l’speaker. 
El motiu és que resultava impossible continuar la seva tasca de manera que arribés a cadascun 
dels alumnes de l’escola, un dels pilars del projecte. 

3. De manera col·legiada amb la Vocalia d’Extraescolars, s’ha decidit suspendre l’activitat de 
colònies d’enguany però se segueix treballant per organitzar els casals d’estiu, fet que ja s’ha 
comunicat en un correu anterior. 

4. S’ha contactat amb totes les empreses proveïdores de serveis d’extraescolars perquè ens 
expliquin com procediran pel que fa a quotes i serveis. La informació l’ha fet arribar cada 
empresa als seus alumnes però igualment us fem un resum del més destacat en aquesta 
comunicació: 

- AE Eixample: Estan buscant la millor manera de retornar la part proporcional corresponent 
al mes de març. També han comunicat que no giraran cap més quota mentre no puguin 
tornar a prestar els serveis pertinents 

- Idiomes Tarradellas: Ofereixen les classes via online per a tots els grups, intentant mantenir 
els horaris. Han dividit els grups en dos, per tal que les classes online siguin més fàcils de 
seguir. A més han ofert un 10% de descompte en les quotes degut a que el servei prestat 
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divergeix del serveis realitzats a l’escola. Durant els dies de Setmana Santa, també faran 
classe. 

- Som-hi dansa: L’escola de dansa ha creat una nova modalitat “Som-hi in da House”. Per tal 
de seguir aquesta modalitat, ofereix aquestes quotes: 

o 10 € pels infants 
o 20 € pels juvenils i adults 

- Arts Plàstiques: Durant els mesos de confinament i mentre no tornem a la normalitat, no 
girarà rebut. Tot i així la Karla ha creat un blog i un vídeo on les famílies poden descarregar-
se material pe poder realitzar activitats. A més, a la tornada proposa que el primer mes 
tingui un cost de 10 € com a reemborsament dels dies no cursats durant el mes de març. 

- Robòtica: Des d’Edukative estan en contacte amb les famílies dels alumnes que fan 
l’activitat. Han enviat activitats a les famílies a través de la plataforma per tal que l’alumnat 
pugui realitzar activitats relacionades amb la robòtica. També estan buscant la solució per 
recuperar les classes del mes de març i no giraran el rebut del mes d’abril 

- Música: Des de CEM da Capo han decidit suspendre les classes de “Sensibilització i Iniciació 
Musical”, motiu pel qual no es girarà cap rebut fins a retornar a les classes presencials. Pel 
que fa als tallers de Guitarra i Teclat, les classes s’impartiran via online mitjançant l’Aula on 
els infants poden continuar amb la seva evolució instrumental mitjançant tutorials i classes, 
en aquest cas la quota es girarà tal com s’ha realitzat fins a data d’avui. Durant els dies de 
Setmana Santa també faran classe. 

- Ludoteca/Matiners: Degut a que el servei no es pot prestar, Alcoes (Alimentación 
Comedores Escolares, S.L.), no girarà cap rebut del servei fins que no tornem a l’escola i 
puguin realitzar el servei amb normalitat. En referència a la quota de març, estan buscant la 
manera de retornar la part proporcional a les famílies. Ens demanen paciència perquè no és 
un procés senzill i requereix el seu temps. 

- Escacs: EDAMI ha ofert un accés gratuït a tots els alumnes de l’escola Mallorca, siguin o no 
alumnes seus, per tal que aquests puguin accedir a una plataforma online on practicar 
escacs i seguir aprenent dia a dia noves tècniques i eines de joc. A més, ha ofert als alumnes 
de l’extraescolar classes online mitjançant la plataforma ZOOM. Aquestes classes 
s’ofereixen amb un 25% de descompte sobre la quota mensual. Els rebuts es començaran a 
girar a partir del mes de maig. Finalment EDAMI retornarà ¾ parts del rebut del mes de 
març perquè només es va poder cursar una classe. Durant els dies de Setmana Santa, 
també faran classe. 

- Menjador:  Com tots sabreu, aquest servei el gestiona l’escola, i ens demanen que davant 
dels dubtes contacteu directament amb l'empresa Alcoes al correu 
alcoesmallorca@gmail.com. 

mailto:alcoesmallorca@gmail.com
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5. Comunicar-vos que durant l’Assemblea que s’havia de realitzar durant el mes de  març volíem 
presentar-vos el nou projecte per a l’speaker de l’any vinent. Tal com us vam informar a l’inici 
de curs, al setembre l’empresa 'Home to Home' que era la proveïdora de l’auxiliar de conversa 
fins el curs passat,  ens va comunicar que, a causa d’un canvi en la normativa legislativa en el 
contracte d’estudiants, cancel·lava el programa d’acollida d’auxiliars de conversa i que, 
malauradament, no ens podia oferir el seus serveis. 

Vam poder trobar una solució per a aquest curs mitjançant l’empresa que enguany realitza 
l’extraescolar d’anglès, Idiomes Tarradellas, atès que una de les 'teachers' és l’auxiliar de 
conversa que va a l’escola aquest curs, això si, sense l’acollida per part de famílies (ella ja vivia 
aquí). 

Tal com ens vam comprometre, de cara al curs vinent hem mirat alguna alternativa per tal de 
retornar a la modalitat d’acollida familiar perquè era un projecte que tenia molt bona acollida 
per part de les famílies. 

En aquesta línia, hem trobat una empresa que sí que fa aquesta modalitat i de la qual tenim 
bones referències. És l’empresa Medddeas (Multilingual Education Development & Support).  
Els auxiliars venen a fer un postgrau a una universitat catalana i fan les pràctiques a les escoles, 
de manera que no hi ha cap incompliment legal. 

Ara tenim la Grace 20 h a la setmana. Amb aquest programa podríem tornar a les 23 h que 
teníem abans,  agafant l’speaker 8 mesos en comptes de 9 (atès que el juny és un mes molt curt) 
i gràcies també a que s’acull a casa de famílies de l’escola. 

Meddeas té diferents programes i nosaltres agafaríem l’Advanced, en què l’auxiliar té un grau en 
anglès o educació, o un altre grau complementat amb una sòlida formació TEFL per tal 
d’assegurar un bon nivell. 

Per tant, contactarem l’auxiliar 8 mesos, de l’1 d’octubre al 31 de maig, per 23 hores a la 
setmana,  mantenint la despesa actual i tornant així al programa d’acollida per part de les 
famílies que tenia molt bona acceptació. 

Com hem comentat, ens hagués agradat portar aquest punt a votació durant l’Assemblea de 
març, però degut a la situació actual i al fet que havíem de prendre una decisió abans del 20 de 
març, finalment la Junta va decidir tirar endavant la contractació de la nova empresa. 

 

Voldríem fer una menció especial a tots els membres de la Vocalia d’Extraescolars, perquè aquests 
dies estan fent molta feina per tal de poder mantenir informades totes les famílies i poder resoldre 
tots els dubtes i inconvenients sorgits arran de la situació actual. Moltes gràcies per la vostra feina i 
el vostre esforç! 
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Finalment dir-vos que el procés d’elecció de nova Junta que s’havia d’iniciar un cop celebrada 
l’Assemblea que estava prevista per al dia 12 de març i que va haver de ser suspesa, queda aturat 
fins que sigui possible celebrar l’assemblea de socis. 

Aquestes són les decisions més importants que s’han pres fins avui. Us anirem informant de noves 
mesures que puguin afectar al desenvolupament de les tasques de l’associació durant el temps que 
l’escola romangui tancada.  

Salutacions i ànims a totes les famílies, 

 

La Junta 

 


