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REUNIÓ de JUNTA  15 de gener de 2019 

Assistents: Georgina Gómez, Daniel Butti, Meritxell Delgado, MªTeresa González de Molina, 

Eva Pujadas, Bea González , Ana Zapata 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: 
- Berenar solidari 
- Diners de l’escola 
- Menjador 
- Mapa escolar 
- Decret de menjadors 
- Assemblea FAPAC 
- Reunions de la Junta 
- Torn obert 

 
2. Mares de 6è. 

Les mares pregunten com s’ha de gestionar el tema de les taules i si s’han de demanar a 

l’Ajuntament i quins tràmits cal fer. També valorem opcions d’aconseguir taules i cadires. 

Pregunten per horaris i organització de l’acte. Comenten que els de sisè entrarien sobre les 19h. 

De l’escenari se n’ocupa en principi el conserge. Si volen venir un dissabte prèviament a 

preparar coses, s’ha de demanar permís a l’ajuntament (no solen posar problemes, el demana 

la presidenta de l’AFA, igual que el permís de la festa). També es fa una circular per informar als 

veïns. AFA gestiona alguna part de la logística (gots, tovallons i aigua). Hi ha un pressupost de 

300 € (aprovat per junta). Les cadires velles que tenim les cedirem a associació de Can San Pere 

i quan les necessitem ens les portaran. Quant a la data, valorem que el més lògic és fer-la el 

dissabte 15. L’Ajuntament proposa que es facin les festes esglaonadament. Per confirmar la 

data serà cap al febrer al Consell Escolar del cole. Plantegen que han de tancar la data en breu 

per organitzar els actes. Pregunten per equips de música i llums i se’ls explica que tenim com 

AFA i escola. Per recaptar diners pels nens, per Sant Jordi voldran vendre roses, comentem que 

caldria demanar permís si volen sortir al carrer.  

3. Pre-matriculació. 

Jornades de portes obertes quan marqui l’ajuntament, i ensenyar com treballen, el dia a dia 

amb nens,... i descarten fer-ho un altre dia (dissabte) ja que valoren que no llueix l’escola. 

Debatim de com encarar les jornades i si seria necessari fer acte en dissabte. Pensarem que fer 

en la presentació de l’escola. Pensem en fer com una campanya a les xarxes per fer difusió, i 

Mar Doménech s’ofereix a gestionar una mica el tema de Facebook i twitter.  
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4. Execució del pressupost participatiu.  

Ja està finalitzat. Fem una avaluació com AFA i es comenta que no acaben de ser adequats per 

tants nens alguns dels jocs i que pel poc temps que porten estan força “trenacats”. 

5. Campanya vers el proper pressupost participatiu. 

Ens vam presentar amb les resta de les altres AFA amb un “Pla bianual de l’educació per la 

diversitat”.  La idea és que al final hi hagi una taula per la inclusió i la diversitat. A l’últim Consell 

es va comentar que la comissió de convivència es transformi en la comissió de la diversitat. En 

formarien part famílies i mestres. A partir d’aquí es treballarien els temes.   

6. Premis FAPAC 

Es valora que es podria presentar el “Berenar solidari 2017” a la categoria “Transformem la 

societat”.  Estem tots d’acord en fer la presentació. Caldrà fer una memòria i presentar-ho. 

7. DIBA. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies. 

La Diputació de Barcelona ofereix activitats als ens locals de la demarcació, dins el Catàleg de 

Serveis. Les AMPA, AFA i altres associacions que puguin estar-hi interessades, s’han d’adreçar 

als serveis d’educació del seu ajuntament per acordar la sol·licitud d’aquestes activitats.  

Termini de sol·licitud: maig de 2019 (encara no hi ha oferta, però s’ha de vigilar). 

Haurem d’estar atents a les convocatòries i pensar el projecte (com es va fer el Premià de 

Matemàtiques). 

8. Nou decret de menjadors i campanya SOS menjadors. 

Dissabte 19, a les 11h, mobilització davant del Parlament de Catalunya per a defensar una Llei 

Integral del Temps de Migdia als centres educatius públics, que permeti l'autogestió o gestió 

indirecta per part de les AFAS/AMPAS que vulguin i que implementi progressivament un procés 

d'universalització dels menjadors escolars. Això es pot fer en forma de ILP. Sembla que està 

posposat el decret. Però cal seguir atents. Demanen que convoquem i que fem difusió. Decidim 

fer difusió a través de Facebook i whatsapp i adherir-nos com a signants. 

9. Trobada "Educació transformadora per a totes". 

Divendres 19, a les 17:30h a La Lió. La trobada serà un espai de reflexió i xerrada més informal 

que se suma a la feina que ja estem fent des del consell escolar per tractar temes de 

planificació i propostes educatius a Premià. Ramón Grau, catedràtic, referent d’innovació 

educativa. Florència Kliczkowski, professora UAB, investigadora i consultora especialista en 

segregació escolar. Organitza Crida Premianenca, i valorem el fet, però creiem que són 
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interessants els ponents (de fet els volíem portar des de les AFA, però al final venen per aquí).  

En farem difusió.  

10.  Carnestoltes: 

 28/02  Dijous gras. No fem res.  

 01/03 Festa de disfresses de carnestoltes a l’escola. Ho acabarà de treballar la 

comissió. 

 03/03 Rua de carnestoltes. Comparsa amb escoles públiques. S’està acabant de 

parlar. Es proposen temes: fira, lego, bosc encantat,... Aquest últim sembla el més 

asequible. 

 04/03 Festiu local. 

11. Proposta d’una mare: Es per parlar de tema de sortides /excursions de l’escola i com 

gestionar l’entrada a escola. Ens planteja una mare amb diversos fills i edats diferents, 

quan han d’estar a les 9:00h al Dr. Ferran i altres al cole que no es possible estar als dos 

llocs. Proposa que aquells dies les famílies afectades puguin deixar els nens a les 8:45h 

al centre sense cap cost per tal de poder arribar a Dr. Ferran.  Valorem que es poden 

pensar altres opcions ja que finançar les acollides de moment no es factible.  

12. Precs i preguntes.  

 

Popera reunió dimarts 12 de febrer a les 19:30h 

Finalització a les 21:35h 

 


