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REUNIÓ de JUNTA 19 de març de 2019 

Assistents: Georgina Gómez, Eva Sabrià, Meritxell Delgado, Eva Pujadas, Daniel Butti 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: 

- Portes obertes 

- Converses en família 

- Menjador 

- Conta contes (UNESCO) 

- Festa primavera 

- Extraescolars 

- Reforç 

- Torn obert 

 

2. Portes obertes 

Ens ensenyen el díptic per aquest curs que serà una adaptació del que vam fer. 

Comentem que els vídeos estan molt bé i felicitem a la Presidenta. Per la jornada de 

portes obertes comentem: 

- Concretar el preu de quota de AFA. Parlem també de les quotes del llibres i que 

pagar la quota serveix per la subvenció de l’Ajuntament.  

- Hi haurà canguratge 

- Qui pugui portarà pastissos, suc,... 

- Qui pugui, a més de la Georgina i en Damià que vindran a les 15h, anirà venint per 

donar presència de l’AFA.  

- Passarem un whatsapp perquè la gent col·labori. 

 

3.  Converses en família 

Tornarà el projecte de converses en família. Començarà el mateix dijous 21 a les 15:30h. 

En Daniel va gestionar el tema, i el portarà una antiga regidora del poble. Estarà obert a 

tot el públic. Farem difusió per whatsapp. 

 

4. Menjador 

Hi ha diversos punts arreglats però encara manquen alguns detalls a millorar o 

modificar: 

- Les quantitats de sopa i verdura són molt justes i és un plat molt acceptat pels nens. 

Justifiquen que no es pot repetir quan és segon. 

- Menús dels professors no estan separats. 

- Arròs queda molt dens i no porta la salsa que hauria de tenir. 

- Els menús dels celíacs a vegades no coincideix amb els altres. 

- Aclarir el tema de la gestió del material dels tallers. 

- El peix al forn queda sec. 
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- Hi ha hagut un canvi de cuiner i fa servir menys espècies i agrada més. La truita 

també és més bona. 

- Tema nòmines solucionat. 

 

5. Conta contes. 

Des de la comissió UNESCO de l’escola ens comenten que han pensat fer una activitat 

de conta contes el dia de Sant Jordi. Diuen que serien uns 300 €. Valorem si seria 

possible assumir el cost. Els darrers anys no hem anat molt bé i seria una mica just. 

Valorant el que ens queda i les despeses previstes i ingressos previstos, votem a favor. 

  

6. Festa primavera 

Serà el 12 d’abril. Caldrà anar a comprar sucs, estovalles,... Portarem te. Proposarem al 

grup de comissió festes qui vol fer activitats. Pensem si es poden fer pintacares, tallers 

de flors,... Farem concurs i donarem 5 premis a determinar.  

 

7. Extraescolars. 

No hi ha res. Caldrà pensar en què podem fer i si canviem l’empresa. Si algú en sap que 

ho comuniqui. Valorem si podem passar una petita enquesta a les famílies per saber 

interessos. 

 

8. Reforç 

Hi ha famílies que han comentat que els podria anar bé fer reforç escolar. Podem 

valorar si es fa alguna mena de cerca per oferir el servei. S’hauria de parlar amb la Pilar i 

plantejar el tema i valorar opcions (reforç que feia Can Sanpere, església, banc de 

temps,...). 

 

9. Precs i preguntes.  

No n’hi ha. 

 

Popera reunió dimarts 30 d’abril a les 19:30h. 

 

Finalització a les 21:00h 

 


