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REUNIÓ de JUNTA 23 de setembre de 2020 (virtual) 

Assistents (3): Georgina Gómez, Daniel Butti i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 17:30h per zoom. 

1. Lectura de l’ordre del dia. 
- Reunions 
- Assemblea 
- Calendari del curs 
- Festes. Castanyada 
- Menjador 
- Extraescolars 
- Informacions 
- Càrrecs 
- Comissió 50 anys 
- Torn obert de paraula 

 
2. Reunions 

Cal pensar si les obrim a més gent. Proposem fer una reunió en uns 15 dies de manera virtual 
(zoom), comprovant a l’entrada qui participa fent una mena de registre. Serà per resoldre dubtes i 
propostes i per presentar-nos. 
 

3. Convocatòria Assemblea  
Farem assemblea el dimarts 27 d’octubre a les 18:30h, de manera virtual a través de Zoom. 
Abans penjarem la convocatòria amb ordre del dia al blog i per whatsapp. Els càrrecs estan a 
disposició. Cal actualitzar els vocals. 
  

4. Calendari curs 
Haurem de tenir les dates previstes de les principals festes i actes. 
De cares a festes solidàries i altres actes semblants podem anar pensant que fem. Euro solidari es va 
fer i podem fer una segona fase on per exemple podem fer un sorteig a nivell de totes les AFA i dels 
comerços de Premià. 
 

5. Festes. Castanyada 
És la primera i serà diferent. Pensar si es pot fer alguna cosa com AFA. NO caldran castanyes.  
Podem fer per les festes participacions virtuals, concursos, paddlets,... Anirem pensant i proposant. 
 

6. Servei de menjador 
Informarem que hem canviat el rentaplats.  
Primera setmana: Estan molt pendents des de Dinamic. Les primeres impressions són bones. Hi ha 
hagut algun incident amb el menú halal. La mare que ens va comentar el tema ja està a la comissió 
de menjador per anar revisant. Des de Can Quim i Dinamic ho estan revisant. Estan ajustant 
quantitats.  
 
De les beques menjador, han rebut nota del departament, que els que tinguin beca, han de recollir 
menú individual. També que els qui estiguin confinats poden passar a recollir el menú si els volen 
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pagar. Ja veurem com es gestiona perquè possiblement no vingui tothom. Entenem que el millor és 
proposar una franja horària de recollida una mica abans de la sortida del migdia. Les beques haurien 
d’haver sortit. Si divendres no sabem res, caldria moure algun fil per activar-ho.  
 

7. Extraescolars 
NO en fem i no en tenim planejades de moment per al situació actual. Tampoc hem rebut 
demandes al respecte. 
 

8. Informacions  
Demanarem pressupost per posar tendal a la terrassa  i guanyar un espai obert per pati o classes. 
En Damià demanarà pressupost a comerç de davant escola, i ho comentarà amb la Pilar. Aprofitarà 
a tornar a demanar permisos per poder penjar les actes al blog. 
 

9. Càrrecs 
Haurem de revisar els vocals amb gent que pugui participar més. Proposem a Álvaro per 
comunicació i a Jaume Riera per participació. 
 

10. Comissió 50 anys 
Es pot anar recuperant la idea de crear comissió. Anirem pensant que cal fer i engrescant a la gent. 
 

11. Torn obert de paraula. 
 

En Damià planteja:  
- Piscina: Es podria recollir als alumnes a la piscina? O els que van a casa deixar a la piscina? No 

ho veiem clar del tot i esperem a veure com va. 
- Es podria plantejar de nou el treure arbustos davant escola ara per guanyar espai i no haver de 

tallar el trànsit? Comenten que som ciutat florida i des de serveis corresponents no s’aprovaria 
altra vegada. Ho deixem com està.   

 
Properes reunions: 
- Junta: dimarts 13 octubre 18:30h, zoom. Avisar 5 octubre. 
- Assemblea: dimarts 27 octubre, 18:30h, zoom. Avisar 13 octubre. 

 
Finalització a les 18:30 h. 


