
        Acta Reunió Junta                                                                                                       Curs 2017/18 

       AMPA Escola El Dofí 

REUNIÓ de JUNTA  16 de gener de 2018 

Assistents: Daniel Butti, Eva Pujadas, Eva Sebrià, Georgina Gómez, Mª Teresa 

González, Laia Domènech, Joana Badia i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 19:40h 

1- Educació: Pacte per l’educació, consell i nous càrrecs Ajuntament i altres: 

Concretem com s’ha desenvolupat el tema del pacte de l’educació. Recordem que es 

va fer acte per signar el pacte i que les escoles no van trobar adient la manera com 

s’havia gestionat. També es parla del consell municipal, on cal renovar 

representants. En resum que s’informa que s’estan fent avanços i que la tècnica 

està treballant en els diferents temes, tot i que no sabem gaire en concret. Es van 

presentar el nou alcalde i el nou regidor. També que hi ha un pressupost del 2016, 

on es van assignar 30.000 € i no se sap a on es van destinar. Es va plantejar fer 

una comissió de seguiment per veure com es van utilitzar. Algunes de les feines que 

s’han fet no estan en aquest pressupost (per exemple el pintat exterior). També es 

va plantejar fer un mapa escolar, a instància del Consell Escolar, de cares al 

desembre del 2018. Sembla que es mantindran 12 línies, tot i que caldrà veure amb 

quin criteri. Es planteja que fossin d’alta complexitat el Montserrat i el Sant 

Cristòfol.  

També es va parlar de fer patis oberts. Però cal veure com es gestiona, ja que la 

proposta era que la policia local obrís al matí i tanques a la tarda. La nova proposta 

de les AFAs i direccions seria que s’obrís un pati i que hi hagués algú amb algun 

projecte. 

2- Temes parlats amb la directora: 

- Menjador  

- Pressupost de l’ajuntament del 2016: es plantegen possibles accions (calefacció, 

aclimatar aula informàtica, ...). Si algú coneix arquitecte o tècnic, pot participar. 

- Plataforma per l’escola pública 

3- Menjador: Reiteradament es comenten coses amb l’empresa i sempre diuen que si, 

però no acaben fent res. S’han fet reunions, i no s’ha arribat a cap canvi. També es 

comenta que fem servir molts tovallons de paper i que hauríem de canviar hàbits. 

Però els temes importants són les al·lèrgies, combinacions de plats, quantitats, els 

documents, les nòmines, informes, i el que no facin cap canvi del que assumeixen 

com a mala gestió.   

Es llegeix carta que s’ha fet com esborrany per enviar a l’empresa, com a últim 

recurs, per veure si reaccionen. També si no hi ha cap canvi es proposa començar a 

mirar altres empreses per estar preparats i tenir una alternativa. Es perfila alguna 

cosa quant a coses que ja estan resoltes.       

4- Carnestoltes: Hi haurà una reunió demà per acabar de tancar el tema. Al final hi ha 

una mare que anirà. Dijous gras no farem res en concret. Divendres, farem la 

desfilada de disfresses. Hi haurà premis com cada any, pastissos de 6è, i sucs. 

5- Tresoreria: Hi ha una partida de l’escola que tenim al nostre compte, que és per 

pantalla digital. La poden fer servir.   

6- Torn obert de paraula: Següent reunió pel 20 de febrer.  

Fi a les 21:10 h. 


