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REUNIÓ de JUNTA 2 de març de 2020 

Assistents (12): Georgina Gómez, Daniel Butti, Eva Sabrià, Eva Pujadas, Raquel Rodríguez, Alba López, 

Vanesa Vega, Maria Marimón, Rebeca Peña, Montse García,  Laia Amela i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 17:15h. 

1. Lectura de l’ordre del dia. 

- Portes obertes 

- Festa de Primavera 

- Menjador 

- Torn obert de paraula 

 

2. Portes obertes 

Pel dimarts 17: farem pastissos i begudes.  

Pel diumenge 22: Serà més una festa de l’escola que no pas unes portes obertes. L’ajuntament 

posarà xocolata desfeta, i l’escola organitza les jornades amb col·laboració amb entitat que farà un 

parell d’activitats/tallers en relació al medi ambient: conta contes a les 12h, i taller. Nosaltres farem 

suport en algunes activitats. Nosaltres farem un taller de reciclatge per fer manualitats a partir de 

càpsules tipus Nespresso i altre material, aula de música amb taula de colors, fer un pintacares i un 

de bombolles . Posarem cafè, begudes i pastissos, tè i demanarem que portin gots reutilitzables. Per 

tant en farem difusió pels nostres nens. Serà de 11h a 13h. Vindríem a les 10:30h.  

Cal revisar el pressupost. Calen gots compostables. Caldrà repartir uns fulletons per les escoles 

bressol.  

 

3. Festa de Primavera 

Serà divendres 3 d’abril. Farem el concurs de pastissos. Ca ldran gots i tovallons. Posarem begudes. 

Farem detalls per tothom i diploma de participació, i diplomes de premis pels més “guais”.  

Demanarem si al menjador poden preparar flors o decoració per decorar.  

 

4. Menjador 

Hi ha hagut problemes els últims dies i tenim una reunió el dia 9. Caldrà valorar un cop feta la opció 

de fer un canvi.   

 

5. Torn obert de paraula. 

- De l’escocell de davant la instància ja està tancada, ja que han plantat més plantes. Però 

segueixen havent els problemes d’olors, espai, seguretat. Tornarem a fer instància. 

- Farem instància per demanar paradeta per Sant Jordi per Llibres i roses. 

- La comissió de comunicació hauria de fer una mena de difusió per fer campanya de cares a la 

preinscripció. 

- Converses en família. La persona que ho portava no pot seguir i caldrà fer difusió per trobar 

algú. 

- Pregunten si el menjador està decorat i que s’hi pot fer. Proposen venir a decorar i pensar què 

posar (vinil, dibuix,...). Parlaran amb la Pilar i la Joana. HO gestionaran la Montse i la Laia.  

- Proposen que amb el pressupost es pugui dedicar una part a merchandising. Per fer 

samarretes, o altre material. Comentem que de cares al curs que ve pels 50 anys es pot valorar i 

que es crearà una comissió de merchandising. 
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- Parlem de l’acústica del menjador i què es pot fer per millorar el soroll. Comenten que es 

donaran un parell de pressupostos per veure que es podria fer. També diuen la Eva P. i Dani 

que s’ha d’aprovar al Consell i després comunicar-ho a Ajuntament però que de moment 

sembla que seria a llarg plaç ja que l’Ajuntament té llista d’accions prèvies.  

 

- Xerrant de temes surt la pregunta de si caldria posar una contrasenya per entrar al blog i que 

no fos públic. Comentem que signem els drets d’imatge a principi de curs pel blog. També es 

diu que amb el nou Instagram i Facebook, ja es cobreix una part de difusió i que el blog podria 

ser més intern per les famílies. Ho tindrem en compte i en parlarem amb Equip directiu.  

     

Propera reunió: Dimarts 14 d’abril a les 19:30h. 

 

Finalització a les 18:45 h. 


