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REUNIÓ de JUNTA  24 d’octubre de 2016 

Assistents: Daniel Butti, Maria Teresa González, Eva Pujadas, Laia Font, Ainhoa Estrader, 

Mònica Calvo, Ignasi Font, Roberto Rivero i Damià Jiménez. 

1- Informació general: S’ha fet la presentació dels cursos i actualitzat els grups de 

WhatsApp, falta designar delegat de grup a 3r. S’està avançant en la instal·lació del 

sistema de TPV per a realitzar els pagaments. Es procurarà tenir-ho enllestit al més 

aviat possible. Pel rènting de la fotocopiadora sembla que la millor opció és Ricoh pel 

volum de còpies que es preveu realitzar. 

2- Comissió de festes: Hi ha alguns pares que han confirmat que tenen intenció de 

participar. Cal però seguir demanant col·laboració per les festes. Maria Teresa 

recorda que si algú compra quelcom recordi passi el tiquet. Per la propera festa de la 

Castanyada ja està gairebé tot lligat. 

3- Comissió d’Acció Solidària: es planteja realitzar accions trimestrals pel poble. Es 

manté contacte amb la parròquia de Santa María i amb el DISA.  

Posa’t la Gorra: per col·laborar en la campanya de sensibilització vers el càncer 

infantil on es podrien vendre gorres, cal però trobar algú que ho gestioni. Es decideix 

que es gestionarà a partir dels grups WhatsApp per fer difusió i que Maria Teresa 

gestionarà la posada en comú i els delegats el cobrament per cursos.   

Marató de TV3: cal anar definint que es fa i confirmar com col·laborem amb 

geganters. Tenim uns 15 dies per decidir-ho. Mònica diu que podria coordinar els 

gegants amb la nostra colla. 

4- Tallers per alumnes:  Hi ha uns tallers sobre recerca científica per alumnes de 4t i 

5è. Sembla bé la proposta i es tirarà endavant. Cal inscriure’s i demanar-la.  

5- Activitats per a les famílies:  

Projecte de Conversa en català: crear un grup de conversa per a famílies on l’escola 

col·labori amb l’espai i fer conveni com AMPA, i hi hauria dinamitzadora. No té cost i 

es podria donar un diploma. Es tira endavant.  

Taller “Connecta amb fills”: no té cost. Predicció d’addiccions i contra 

l’estigmatització. Donar informació als pares (sobretot dels cursos superiors). Dos 

tallers. Com comunicar amb fills i com tractar addiccions. Cal inscriure’s ara i es 

realitza més endavant. Es valora com interessant i es decideix tirar endavant. 

Internet segura: Xerrada dels mossos a la biblioteca el 8 novembre per a famílies, on 

es parla dels perills d’internet. 

Invitació a participar a “ Espai de debat”: s’informa de la proposta. Reunions 

periòdiques. Cal saber si hi ha algú interessat. Hi ha pàgina Web informativa. Queda 

pendent decidir.  

6- Federació d’AMPES:  

Casalets: Ajuntament organitzarà casals del gener. Hi ha hagut mal entès i queden 

pendents els casalets d’aquest curs, ja que l’Ajuntament va entendre que ell 

començaria amb l’any natural i les AMPES amb el curs escolar. Hi ha més dificultats 

pels alumnes amb NEE. Hi ha dos nens amb NEE i això implica 2500 €.  

Proposta 70: promoure la proposta dels pressupostos participatius de l’Ajuntament.  
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7- Torn obert de paraula: 

Laia recorda de la proposta de flashmob de TV3 i com aniria el tema. Mònica diu que 

cal enviar proposta i que hi ha moltes escoles interessades. Aquest any és sobre 

l’esport. Es pensaran propostes.  

Surt el tema de la festa de primavera i de què hauran de fer des de Dinamic.  

Eva comenta tema pendrive de música per festes.  

També parlem del Consell Escolar i que caldrà gent nova. Hi ha d’anar un membre de 

la Junta i alguns representants de les famílies. Actualment hi van Dani com a 

representant famílies i Eva per la Junta.  

Propera reunió per finals de novembre si pot ser dimarts (dimarts 29). 

Fi a les 22: 25 h. 


