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REUNIÓ de JUNTA  24 d’octubre de 2017 

Assistents: Daniel Butti, Mª Teresa González de Molina, Eva Pujadas, Meritxell 

Delgado, Laia Domènech, Rebeca Peña, Eva Sabrià, Aida Andreu, Carlota Magester,  

Ignasi Font, Anna Fayos, i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 20:15h 

1- Lectura carta:  

Es llegeix una nota manuscrita que han fet les responsables de menjador referent a 

com va l’adaptació a la nova empresa. Es comenta que a vegades no porten tot el 

menjar en el primer viatge, i falten coses, però que acaben arribant a l'hora de 

dinar, i que si ho podem parlar des de l’AMPA amb l’empresa.         

2- Grups WhatsApp: 

Es decideix que la millor manera per comunicar-se els membres de les comissions 

serà el grup de les mateixes que es crearà del WhatsApp, ja que el correu no sembla 

tant pràctic. 

3- Castanyada: 

Per la festa de la Castanyada ja està quasi tot enllestit. S’han preparat activitats 

(pintacares, taller i photocall), s’encarregarà fusta i falta concretar on s’agafaran 

Castanyes. Es decideix anar a Casa Ametller a demanar fustes i a Area Guisona per 

Castanyes. 

4- Festa solidària: 

Serà possiblement el divendres 1 de desembre. Neix de la idea que són dates en què 

es fan Gran Recapte i que l’escola podria participar d’alguna manera, més enllà de 

recollir aliments. Es comenta que parlant amb gent qui gestiona el DISA i el Gran 

Recapte, sembla que no es volen diners i que el millor es fer donació de material que 

normalment manca, com ara productes d’higiene personal. També sembla bona 

opció recaptar diners i preguntar què fa falta i invertir-ho en el que es demani. 

També es proposa que podria estar bé que el dia que es fes la donació en nom de 

l’escola, alguns alumnes anessin a acompanyar.  

Una proposta és fer menjars segons grups culturals, organitzats en taules, i on es fes 

una mena d’”Euro solidari”, on per adquirir productes de cada taula s’hagués de fer 

el donatiu d’1 Euro.  

Caldrà parlar amb famílies de 6è per comentar que aquell dia hi haurà menjars per 

part de l’AMPA. 

5- Informacions del Consell Escolar: 

- DIBA: s’ha tornat a parlar i es segueix estant pendent de les subvencions que 

puguin sortir al gener. 

- Jornada de sensibilització referent a nens i nenes amb diagnòstic de NEE: Hi 

haurà activitats per parlar de les novetats en el camp de les NEE. S’anirà 

informant. 

- Patis: Hi ha un pressupost per fer millores als patis de les escoles de Premià. Cal 

fer propostes i millor si van acompanyades de documents que facilitin la 

informació tècnica i econòmica a l’Ajuntament. Per tant, si algú coneix a 
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arquitectes o enginyers que puguin fer una valoració o donar un cop de mà, seria 

positiu. Comentem que es podria passar als grups de les classes. S’ha de 

presentar abans de finalitzar l’any.  

6- Assemblea: 

Es farà el dilluns 30 a les 17h. Hi haurà servei de cangur. Hi haurà d’haver una 

portaveu de la tresorera ja que no podrà assistir a la reunió en aquella hora. Tal com 

està recollit als estatuts es decideix delegar en una altra persona. Serà Meritxell 

Delgado, que a més serà la nova tresorera.    

7- Tresoreria: 

Es comenten diversos aspectes: 

- Es concreta la quantitat que queda en el xec Carrefour i es valora com funcionarà 

aquest curs que l’Ajuntament ha finançat part dels llibres. Serà com sempre 

l’AMPA qui gestioni amb el xec els diners derivats dels llibres. 

- Es valora que el pressupost per reservar per la firma electrònica sigui de 150 €, 

ja que manca fer gestions i pagar-ne el material.  

- Per a les campanyes solidàries es destinen 100€. 

- Cal valorar el fet de posar o no Canguratge en les reunions. Es comenta que per 

les reunions extraordinàries (Assembles, menjador,...) sí que és necessari per tal 

de poder facilitar a les famílies la seva assistència i que per a les reunions de 

Junta es pot valorar. Comptant el número de reunions i de nens, es calcula un 

màxim d’uns 350 €. Per les reunions extraordinàries es decideix que sí que hi 

haurà servei i per la resta ho acabarem de decidir, també en funció dels horaris. 

8- Canvi de nom a AFA: 

S’està en el procés i ja es té en compte, de fet s’espera aprovar els nous estatuts i 

tractar el tema. 

9- Adhesió a manifest FAPAC: 

Es fa votació (amb prèvia lectura) sobre l’adhesió al comunicat de FAPAC sobre la 

convocatòria de la concentració davant ajuntament de Mataró per demà dia 25, amb 

lema “NO ens toqueu l’Educació”. Resultats: 10 a favor, 1 en contra i 1 abstenció.  

10-Torn obert de paraula: 

No n’hi ha.  

 

Fi a les 22:00 h. 


