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REUNIÓ de JUNTA  26 de setembre de 2017 

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

Domènech, Rebeca Peña, Laia Font, Eva Sabrià, Roberto Rivero San Emeterio, Marc 

Pérez, Aida Andreu, Carlota Magester, Cristopher Messeguer, Sergi Astier, 

Meritxell Delgado, Félix Rutés, Manel Barbudo i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 20:25h 

1- Presentació:  

Es fa una presentació dels membres de la Junta. També s’informa de la manera de 

treballar i dels grups o comissions que existeixen o es pretén que es formin. 

Comentem que hi ha grups de WhatsApp per anar-nos comuinicant, més enllà del 

correu.         

2- Calendari de festes: 

Parlem de les festes en les que participa l’AMPA: 

- Castanyada. Segurament es farà el divendres 27 i no el dimarts 31, com s’havia 

dit en el document a les famílies.  

- Festa solidària (el curs passat es volia fer i no vam trobar el lloc on encabir-la, 

aquest curs procurarem organitzar-nos amb més temps). 

- Carnaval 

- Festa de la primavera (Patrimoni Cultural) 

- Fi de curs (amb festa de 6è, que organitzen ells) 

3- Extraescolars: 

S’han fet reunions amb altres escoles, regidoria i l’empresa que gestiona les 

extraescolars tant aquí com a la resta d’escoles, que és la mateixa. Es va plantejar 

de compartir activitats però hi havia problemes amb temes de assegurança civil en el 

desplaçament. Es va deixar córrer.  

S’informa del inscrits i són molt pocs. Com altres anys s’informarà a les famílies i es 

valorarà el realitzar algun curs però no seran tots els ofertats. Podem anar pensant 

com organitzar el proper curs. 

4- Menjador: 

El canvi sembla que va bé. Caldria però tenir una comissió de seguiment per tal 

d’anar fer revisió, i veure si cal adaptar algunes de les noves rutines o plats.    

5- Llibres: 

Aquest curs ha anat bé per la subvenció de l’Ajuntament. Cal anar fent un 

seguiment, i estar atents si el curs que ve hi ha canvis. 

6- Acollida: 

Es recorda la operativa. Els fixes (per ser fixe només cal que alumnes facin ús del 

servei 1 dia a la setmana) faran el pagament per domiciliació, amb cobrament a 

posteriori segons dies utilitzats. I els esporàdics pagaran per la TPV.   
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7- Tresoreria: 

Farà falta algú pel càrrec. Bàsicament es parla de la subvenció que hi ha hagut per 

llibres i material. Més endavant s’haurà de fer un informe i a la propera assemblea es 

farà rendiment de comptes. 

8- Llocs on participem: 

Possibles línees d’acció de la Plataforma per l’Escola Pública / Premià Acull, podent 

reprendre la iniciativa de l’1 de febrer (DENIP). La setmana passada va haver una 

convocatòria que es va suspendre pel 20S. Estarem pendents de saber quan es fa. 

9- Cursos i tallers: 

Des de la Diputació de Barcelona es feien alguns tallers però s’està gestionant com 

va, ja que no ho tenen molt clar, de moment per tant no hi ha res. Es veu que fan 

convocatòries al gener i a l’estiu. Caldrà estar atents al gener. 

10- Català en família: 

Més o menys hi ha 6 mares que fan el curs d’introducció. Curs passat vam tenir una 

dinamitzadora, però per aquest any faltaria una persona que dinamitzés el grup. Es 

feia a les tardes de 15:15 a 16:15h els dijous però es podria fer en altres horaris.  

En pregunta respecte al tema, es demana si es podria fer intercanvi lingüístic, però 

es comenta que per la dinàmica del grup i pels recursos, això s’hauria de fer a escola 

d’adults o altres llocs que ja ho realitzen. El que es fa aquí és fonamentalment 

integrar a les famílies que no tenen cap coneixement del català. 

11-Dossier informatiu: 

Cal actualitzar el document del curs passat.  

12-Properes reunions: 

Es decideix convocar la propera reunió el dia 24/10. 

I convocar les Assemblees Ordinària i Extraordinària el dia 30 d’octubre. 

Es realitzarà un Doodle per establir la millor hora per les reunions. 

13-Adhesió a manifest FAPAC: 

Es fa votació (amb prèvia lectura) sobre l’adhesió al comunicat de FPAC sobre el dia 

28/9 i en la valoració dels fets del passat 20 de setembre. Resultats: 8 a favor, 1 en 

contra i 6 abstencions.  

14-Torn obert de paraula: 

- Horari intensiu: es planteja si podria haver horari intensiu i no fer només 1’5 h de 

classe a les tardes. Sobretot pels més petits. Algú comenta que també hi ha la 

opció personal de no portar als petits en casos convinguts.  

Fi a les 22:00 h. 


