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REUNIÓ de JUNTA  23 d’octubre de 2018 

Assistents: Daniel Butti, Meritxell Delgado, Eva Pujadas, Ainhoa Estrader, Alicia Sánchez, 

Georgina Gómez, Carlota Magester, Sergi Astier, Rebeca Peña, Eva Sabrià, Anna Fayos, 

Álvaro Méndez, Marc Pérez, Cristopher Messeguer, Loreta Cánepa, Paula Montero, Elisabeth 

Solé, Beatriz González, Ana M. Suárez, Alba López, Rosa Mª García, Jésica, Deborah Andrés,  

i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 17:45h. 

1. Aprovació de l’acta anterior i lectura de l’ordre del dia. 
 

2. Presentació de la nova Junta. Al ser la primera reunió amb la nova Junta, l’antic 
president fa traspàs d’informació i lidera la reunió juntament amb el secretari. 
 

3. Protocol de la festa de fi de curs i comiat de 6è. S’acaba de redactar el document, ja 
que com cada any el curs que fa 6è té una dinàmica diferent, s’ha cregut oportú crear 
aquest document. A més de les tasques de l’AFA, es redacta quines serien les 
responsabilitats de la comissió de famílies de 6è. Es fa un resum en veu alta. Penjarem el 
protocol al blog.   
 

4. Execució del pressupost participatiu. Es va enviar un correu a les famílies de que s’està 
fent de l’antic pressupost. Al febrer vam presentar tota la documentació. Al juny ens van 
dir que calia estudi d’infraestructures. Ho vam fer i ens van dir que a principis de 
setembre es faria. S’ha endarrerit fins avui que comencen les obres. Per afectar el 
mínim, no es podrà treballar entre les 11h i les 15h, i la feina sorollosa serà a la tarda 
fora horari. S’ha allargat el període de les obres per tal de poder seguir endavant amb 
l’obra. S’ha d’acabar abans del 15 de desembre perquè pugui entrar al pressupost.  
 

Pel nou s’informa que hi ha programada una reunió el 29 d’octubre per definir una 
presentació conjunta. De cares al pressupost participatiu del curs que ve, la proposta és 
demanar coses que ens facin diferents. De totes maneres, l’escola demana fer lavabos 
nous, i posar terres tipus foam a infantil. Des de la Lió hi ha la proposta de fer demanda 
unitària de les escoles, per fer tallers bianuals.  
 
Per tant hem de decidir cap a on tirem i que decidim com AFA.  
Es comenta que des del Consell es va dir que abans de desembre es farà inspecció per 
saber necessitats, però no s’assegura res. 
 
Es valoren pros i contres i es fa votació: 

- Millores estructurals: per unanimitat 
- Projecte educatiu:-- 

En el cas que la resta d’escoles votin pel projecte unitari, ens afegirem a la proposta 
conjunta. 
 

5. Inauguració Premià de matemàtiques.  El Museu de les Matemàtiques va engegar un 

projecte per tal d’implantar una nova pedagogia de les mates. Han anat fent i ara hi ha 

projecte d’AFAs de Premià amb subvenció de la DIBA i Ajuntament. Hi haurà acte 

inaugural el diumenge 11 de novembre a les 11h a la Plaça Països Catalans (si plou serà 

al Gimnàs cobert del Montserrat). Hi ha material i formació per mestres. Si algú vol 

col·laborar pot parlar amb en Daniel. 
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6. Festa/Berenar solidari.  Serà el divendres 30 de novembre. Hi havia la possibilitat de fer-

se amb  tots els altres coles, es defineix en taula de treball entre Escoles-AFAs-

Ajuntament. Es va valorar que era millor que cadascú la fes a la seva escola.   

Es proposa obrir també el ventall a altres entitats. Es comenten pros i contres. Al final es 

fa votació per decidir: 

a) Si volem que la festa del dia 30 sigui com la que vam fer el curs passat i es destini a 

ajudar a la DISA, o si l’ampliem a altres entitats (cada any a una diferent). 

Es vota i surt: -Com curs passat: 20 vots 

                    -Ampliar a altres entitats: 1 vot 

                     -Abstencions: 3 vots 

              b) Si obrim la opció de fer festa o acte per col·laborar amb altres entitats, ja sigui a la 

festa de la primavera o en altres actes. Es vota i es decideix que si per unanimitat. 

 

Per últim en Daniel comenta que aquest any per al Marató de TV3 si no surt ningú, no 

veiem clar que es pugui participar. 

 
7. Nou decret de menjadors i campanya SOS menjadors. Es va aprovar la moció i s’estan 

pensant probables accions. A Girona es va crear grup amb entitats, federacions,… La Llei 
afavoreix als grans i s’està treballant per mantenir l’autonomia en la decisió com ara.  

 
8. Castanyada. Es farà el mateix que en cursos anteriors. Els nens portaran castanyes 

tallades (unes 10-15 per alumne). AFA posarà les begudes. Farem algun taller i posarem 
música. Caldran famílies per torrar castanyes i preparar. S’han de comprar begudes. 
Caldrà vigilar amb les obres. Compres en farà la Meri, i caldrà revisar material i comprar 
pintures cara (anirà la Rebeca), i altres si cal. 

 
 

9. Torn obert de paraula. 
 Parlem del Menjador. La Carta no ha agradat i es creu que podrien tenir un pla B. 
Valorem fer una carta conjunta de queixa i qui vulgui dir alguna cosa que enviï per 
correu el que vulgui que comuniquem.  
 
 
Propera reunió dimarts 27 de novembre, hora a decidir. 
 
Fi a les 19:15 h. 


