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REUNIÓ de JUNTA  22 de maig de 2018 

Assistents: Daniel Butti, Eva Pujadas, Anna Fayos, Georgina Gómez, Carlota 

Magester, Laia Domènech, Rebeca Peña, Damià Jiménez i Oscar i Victòria (com 

representants de 6è). 

Inici de reunió a les 20:00h. 

1- Festa de 6è: Parlem del tema de les taules i cadires. L’Ajuntament no està clar que 

pugui ajudar i tot i que sembla que no hi haurà garanties de tenir res una mica millor 

que altres anys pot estar. Per estar coberts comentem què s’ha fet altres anys. De la 

parròquia ja estan agafades. Comenten els de 6è que repartiran tiquets per anar fent 

balanç de quanta gent pot venir. En breu farem el cartell de la festa i estaria bé 

posar alguna activitat que es faci i un telèfon de contacte de 6è. Normalment es 

comença sobre les 16:30h, es fa Dofivisió, i a les 18h arriben els de 6è. Cap a les 

18:30h es segueix el xou. Hi haurà dues presentadores, que si pot ser també faran 

presentació del Dofivisió. Parlem d’equip de so i d’altaveus, i vindran també uns 

pares a tocar amb el seu equip. Cal confirmar qui porta la taula de mescles per 

actuació pares. Fem recompte i veiem que tenim: 

- 70- 80 cadires 

- 12 taules 

- Calculem per unes 180- 200 persones 

Als mestres i personal del centre se’ls invita. Comenten que volien muntar una mena 

de barra i es concreta que està prohibit vendre alcohol. Segurament no la faran. Per 

últim parlem de què l’escola de ball càsting faria una participació al Dofivisió. Encara 

falta trobar a dos actors.  

2- Reunions Ajuntament:  

- Es parla de l’execució del pressupost participatiu 

- Retall de línies: caldria fer una oficina de preinscripció municipal. Hi ha hagut uns 

40 alumnes que haurien d’haver fet matrícula i no sabem on han acabat.  

- Extraescolars esportives: hi ha hagut alguns canvis.  

 

3- Extraescolars: Es revisa com està la situació de grups i activitats (Comissió festes).  

Infantil: Món màgic (iniciació teatre), Discovering English, Iniciació balls moderns.  

Primària: Al Dofí: Dilluns: Zumba Kids i Anglès, Dimecres: Teatre i anglès (4t a 6è).  

Sant Cristòfol: Dimarts: patinatge, escacs i anglès (1r-3r), Dijous: Anglès i 

Divendres: laboratori artístic, robòtica  

Es farà com una mena de preinscripció. Durant el setembre hi haurà un canguratge 

de part de Dinamic (3 euros dia solt, i 21 euros per pack).  

4- Projecte de Matemàtiques: Ens hem presentat al subsidi de la DIBA pel subsidi del 

50%. 

L’ajuntament creu que podrà treure una partida extra que podria finançar fins a 

l’altre 50 %.  

En caso que no, es podria fer un crowdfounding i finançar-ho amb activitats. També 

pot passar que no rebem el subsidi de la DIBA, i si l’ajuntament assumís el 50 % 
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Hi hauria com 6 maletes viatgeres de material + 66 hores de treball pràctic 

(pràctiques, tutories, presentacions, etc.). 

Cost: 6.000 €.  

5- Projecte Educant en valors: Es va inaugurar el dia 11 a la biblioteca, i la cloenda 

serà el 25 de maig amb xerrada d’Open Arms i Obrim Fronteres a les 19h!!  

6- Premis FAPAC:  

Es van guanyar 100€ pel projecte de “Converses en família”. 

7- Informe menjador Dofí: Ens exposen els problemes que tenim altre vegada: 

faltaven papers, al menú hi ha hagut canvis però no s’avisen. Segueixen els 

problemes per repetir de carn. Amb la fruita també es va molt just. En general 

ajusten molt. Ajuntem amb següent punt de l’acta. 

8- Reunió del Consell Comarcal, tema menjadors: Es va acudir com a membre de 

FAPAC. Es suggereix que les escoles deleguin en el Consell Comarcal la gestió del 

servei. Cal estar en acord amb la legislació vigent i s’està preparant un nou decret de 

menjadors. 
 

Avantatges: deslliurar de responsabilitats legals i treball administratius. 

Desavantatges: escoles que ja ho tenen, ràtio altíssima (es van començar amb 28 

per intentar arribar a 18), problemes amb la neteja, despersonalització del servei, 

nul·la relació centre/empresa, falta d’ implicació del personal del Consell Comarcal. 

De moment no entraran en treure la competència a les AFA’s: podran seguir 

gestionant  sempre que presentin plans de gestió i que aquests siguin aprovats pel  

Consell escolar del centre, i elevats per la seva aprovació al Consell Comarcal. La 

idea de moment és seguir com estem. 

Sembla que La Lió i possiblement Mar Nova també tindran el mateix servei de 

menjador que nosaltres i això a priori ens pot beneficiar i més si tenim en compte 

que La Lió té cuina pròpia. Fins ara érem dels pocs del Maresme i quedàvem lluny, 

però amb noves escoles a la zona podria canviar. Restem a l’espera de veure com 

va. També es planteja passar una enquesta de satisfacció, però arribem a la 

conclusió que si no hi ha més queixes deu ser que la majoria no estan descontents. 

Igualment queda agafada la idea de l’enquesta. 

9- Tresoreria: Estat de la paga i senyal de 25 €: Hi ha 101 alumnes que han pagat i 60 

que encara no. S’ha allargat el plaç fins el 25 de maig i enviat correu. Es comenta 

que en casos que famílies que tinguin dificultats es pot intentar arreglar. 

10- Torn obert de paraula: Enviar als whatsapp dels grups missatge per incentivar a 

la gent a participar a l’AFA. 

Es proposa fer un vídeo de presentació pel curs que ve on es vegi la feina que fem. 

Següent reunió el proper curs.  

President i vicepresidenta recorden que ells acabaran mandat amb la 

propera Assemblea.  

Fi a les 22:20 h. 


