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REUNIÓ de JUNTA  20 de febrer de 2018 

Assistents: Daniel Butti, Eva Pujadas, Meritxell Delgado, Anna Fayos, Georgina 

Gómez, Mª Teresa González, Laia Domènech i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 20:05h. 

1- Menjador: Dificultats per aplicar l’ús de tovallons de roba. La Pilar ha suggerit que 

no ho féssim, que no és higiènic, i no hi ha lloc on guardar tots els tovallons bruts. 

S’ha d’explicar a la Núria (9NaturalCuina), i la Pilar s’ofereix a una trobada amb ella 

de ser necessari. S’haurien de portar dos tovallons i gestionar el tema amb caixes i 

vigilar la higiene... Es fa contraproposta de portar 5 tovallons i que cada dia el brut 

es torni. Es veu que pot haver famílies que no participin però que es pot aprofitar a 

fer didàctica. Per altra banda sembla que arrel de la carta que es va enviar la gestió 

va millor i venen un cop per setmana a veure com va. Es proposa que algú més es 

posi al grup de WhatsApp de menjador per col·laborar. A la reunió es parlarà dels 

menús. S’acorda que es parlarà de tot a la reunió amb la Pilar i si cal amb la Núria. 

2- Pressupost participatiu: aprovar la proposta de l’equip directiu. L’equip directiu ha 

fet propostes de coses a fer. Es vol arreglar l’aula d’informàtica i la seva aula 

annexa, per treure’n més profit. Els pressupostos estan a la baixa i caldrà veure si es 

poden realitzar al final, i si es podrà fer alguna cosa més (arreglar vores del 

sorral,...). Demà es presentarà al Consell Escolar de Centre. 

3- Pressupost de l’AFA 2017/18: Reajustar el pressupost degut a la necessitat de 

justificar despeses pel 100% de l’ingressat.  Això desfinançarà l’actual exercici, però 

l’altra opció es haver de tornar diners a l’Ajuntament. L’Escola va declarar despeses 

por 30.000€, de les quals l’Ajuntament va subsidiar 22.490€. Tot i així, hem 

d’aportar els altres 7.510€, ja que s’han de gastar (i justificar) pel valor total.  S’ ha 

comprovar que l’ingrés total (material+llibres), de les quotes del cicle actual, no sigui 

inferior als 30.000€. Totes les despeses que pugui assumir l’escola, ho farà 

(pantalles, llums, ordinadors, etc.). Només hauríem d’ assumir l’assegurança  (quota 

FAPAC) i despeses menors. S’haurà de veure com justifiquem el renting. També s’ha 

de pensar en la necessitat de separar la quota de material (pot rebre subsidi), de la 

d’AFA (no rebre subsidi), i també la possibilitat de pujar la quota, ja que amb l’actual 

anirem molt just, més enllà del subsidi, en els propers curs.  

Caldrà fer una Assemblea Extraordinària per modificar el pressupost. I caldrà avisar 

de l’Assemblea amb 15 dies. Es planteja fer l’Assemblea el mateix dia que la propera 

reunió d’AFA. 

4- Portes obertes y Festa de la Primavera: el proper dimarts 13 de març es farà la 

tradicional jornada de portes obertes. Aquest any, degut a la situació de possibles 

retallades de línies, s’ha proposat que les escoles públiques s’obrin també el dissabte 

17. Degut a què no podem competir amb gestió de La Salle ni els seus recursos, ha 

sorgit l’idea d’avançar la festa de la Primavera a aquesta data. Estem parlant amb 
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l’equip directiu entorn a les activitats que es podrien fer, però ens han demanat 

recolzament. Acordem no fer la festa de Primavera el mateix dia, i fer un suport al 

que decideixi l’escola. Es planteja fer una rebuda amb esmorzar, portar ex-alumnes, 

fer algun taller... La festa de la primavera serà el 23 de març. S’organitzarà pel grup 

de comissió de festes. 

5- Pla d’acció contra les retallades de línies: en resposta a l’anunci per part del 

SS.TT. de retallar una  línia en l’oferta de P3 del curs 2018/19, en el Consell Escolar 

Municipal  s’ha aprovat  per  unanimitat  demanar  la  pròrroga  al  menys  per  un  

any, mentrestant es faci el MAPA del municipi i es debatin les prioritats educatives al 

poble. La plataforma per l’Educació Pública de Premià ha proposat a la Federació 

d’AFAs la realització d’una assemblea oberta per debatre la problemàtica i coordinar 

accions entre totes les escoles per blindar l’oferta educativa pública. 

L’assemblea es farà el dijous 22 a les 17:30 al Sant Cristòfol de Gran Via. També  la 

EPP ha proposat una recollida de firmes amb un escrit per presentar-se als SS.TT. 

6- Torn obert de paraula: Següent reunió el dimarts 20 de març 20h i Assemblea 

Extraordinària pel 20 de març 19:30h.  

Fi a les 22:00 h. 


