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REUNIÓ de JUNTA  12 de febrer de 2019 

Assistents: Georgina Gómez, Daniel Butti, Eva Sabrià, Laia Domènech, Eva Pujadas i Damià 

Jiménez. 

Inici de reunió a les 19:40h. 

1. Aprovació de l’acta anterior i lectura de l’ordre del dia. 
 
S’aprova. 
Ordre del dia: 
- Festa de Carnestoltes i Rua de Carnestoltes de les escoles públiques 
- Campanya pressupost participatiu 
- Sol·licitud canvis de pissarres digitals 
- Diners de l’escola al nostre compte d’AFA 
- Consell Escolar 
- Portes obertes 
- Visibilització de l’escola a xarxes socials 
- Torn obert 

 
2. Carnestoltes 

Ens posem al dia. Per la part de l’encaix de les peces es compraran terrines de gelat per 
després pintar. Es pintaran amb pintura de paret. Cal acabar de confirmar les places 
amb alguns grups. El divendres a les 17:30h al Montserrat hi haurà taller per anar fent la 
disfressa. Hauran de portar la caixa i disposaran de pintura i altres. De moment hi ha 
poca gent.  
 
Per la festa de l’escola, els de 6è fan pastissos, posem sucs, i es fa desfilada. Cal comprar 
premis. Eva P. farà números, i graella per disfresses. S’han de fer diplomes (li comentem 
a la Laia Font i sinó Eva S. farà el que pugui).  
 

3. Campanya pressupost participatiu 
Aprofitarem a posar un ordinador el dia de Carnestoltes perquè la gent voti el 
pressupost participatiu. Caldrà explicar-lo. 
 

4. Sol·licitud canvis de pissarres digitals 
Pissarres digitals de P5 i 3r tenen les bombetes trencades. A l’aula de música hi ha una 

tauleta digital. Valoren que aniria bé adquirir alguna. Ells en poden assolir una i si l’AFA 

en pot aportar una altra. Buscarem vies per aconseguir-les ja que a nivell de pressupost 

anem justos, i mirarem de trobar beques i estar atents a si l’Ajuntament dóna algun 

suport. 

5. Diners de l’escola al nostre compte d’AFA 
De moment s’han gastat: 

- Caseta: 2273 € 

- Cadires 1641 € 

Queden 632 €, que comenten que aniria bé per a dos armaris.  

Valorem l’opció de què valorin què surt a compte si gastar en dos armaris o en la 

tauleta o fer un mix.  
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6. Consell Escolar 

S’informa que l’Ajuntament està fent una seguiment de les escoles i les seves 

necessitats. Han valorat que les primeres escoles on cal invertir seran el Sant Cristòfol i 

el Dofí. Aquí el més prioritari són els lavabos, i els terres d’infantil. També es va parlar: 

· Es farà un llibret d’ensenyament.  

· Dates de preinscripció 29 de març al 4 d’abril. 

· Es va fer resum del pressupost participatiu que està al web de l’ajuntament. 

·Criteris de repartiment de subvenció per llibres. 

·Definició del Mapa escolar. 

·Taula per la diversitat com a part de la proposta del pressupost participatiu. 

 

7. Portes obertes 

Seran el dijous 21 de març a les 15:15h. Hi haurà portes obertes un dissabte però no hi 

participen totes les escoles. Nosaltres en principi no, fem debat per valorar les opcions 

de participar i en general creiem que no és necessari. Es farien les portes obertes el dia 

21 i es pot oferir un berenar. Valorem el temps que li podem dedicar i com organitzar-

ho. Sembla que es valora per part de l’escola que és millor acabar a les 16:30h. Creiem 

que podria ser bo allargar una mica i donar més presència a l’AFA. Ho tornarem a parlar 

amb la Pilar. 

 

8. Visibilització de l’escola a xarxes socials 
Per les portes obertes i la difusió de l’escola, podem fer una mena de ”campanya” per 

promocionar aspectes positius del Dofí. Es poden republicar notícies que ja hagin sortit 

al Facebook.  També podem fer difusió del pressupost participatiu, més enllà de les 

votacions que hem dit de fer el dia de Carnestoltes. Es farà amb totes les escoles un 

fulletó per difondre, que si cal al final participar amb 5 -10 euros, els assumirà l’AFA. El 

dijous gras també es pot posar una “paradeta” on la gent pugui votar. 

 

9. Precs i preguntes.  

No n’hi ha. 

Popera reunió dimarts 19 de març a les 19:30h. 

Finalització a les 21:05h 

 


