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REUNIÓ de JUNTA  26 de setembre de 2018 

Assistents: Daniel Butti, Eva Pujadas, Meritxell ,Georgina Gómez, Rebeca Peña, 

MªTeresa González de Molina, Ignasi Font, Rabia El Fakir, Eva Sabrià, Laia Font, 

Ignasi Albós  i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 20:10h. 

1. S’ha de fer una Assemblea general ordinària, i es proposa la setmana del 22 d’octubre. 
Tothom està d’acord i es farà el dimarts 23 d’octubre. Farem un Doodle per saber la 
millor hora: 17h, 18h, 19h. S’hauran d’escollir els nous càrrecs de President i 
Vicepresident. A continuació es farà la reunió de junta amb els nous càrrecs.  
 

2. S’informa del Calendari del curs 2018/19 d'activitats, reunions i festes previstes amb 
data d’avui.  Es proposa penjar aquest calendari a la web del centre. 
 
02 al 05/10 reunions d’aula (17h). Si algú vol assistir com a representant de l’AFA està 
convidat.  
04/10 reunió projecte matemàtiques (12h). Ajuntament s’ofereix a subvencionar tot, 
però estem pendents que la DIBA confirmi. Hi haurà reunió i cal algú en nom de l’AFA. 
 
12 d’octubre festiu 
 
21/10 Caminada contra el càncer. Es farà una caminada, i volen saber si ens volem 
involucrar. En farem difusió.  
 
24/10 Espai de debat educatiu amb ajuntament 
31/01 Consell escolar municipal – Constitució  
31/10 Castanyada 
 
1 i 2 novembre festiu i lliure disposició 
 
15/11 reunió amb regidor 
28/11 Espai de debat educatiu amb ajuntament 
29/11 Xerrada de l’escola: La comunicació que funciona. És una xerrada que es farà a 
l’escola i ens demanen que hi hagi servei de canguratge. En donarem. Cal veure doncs si 
tenim pressupost pel canguratge de l’Assemblea. Es preveu que vinguin unes 30 famílies 
ja que està obert a tothom. 
30/11 Festa solidària (amb altres AFA’s): Seria tornar a fer la festa solidària i aquesta 
vegada, a més de la nostra festa es planteja fer una gran festa a nivell de poble...Cal 
acabar de valorar. Es fa proposta nova per col·laborar amb altres entitats a més de DISA. 
Rebeca proposa que es faci recollida per a col·lectiu de deficients i així donar a conèixer 
aquesta realitat sovint oblidada. Es comenta que la col·laboració amb DISA respon a 
ajudar a gent del poble que està en condicions desfavorables. Pel que es recapta no es 
veu clar que es pugui repartir i el que es comenta és que en podríem fer difusió. Rebeca 
diu que organitzarà proposta.  
 
6 i 7 desembre festiu i lliure disposició 
 
13/12 reunió amb regidor 
 
22 de desembre al 7 de gener vacances 
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17/01 reunió amb regidor 
23/01 Espai de debat educatiu amb ajuntament 
31/01 Consell escolar municipal 
 
11 de febrer festiu local 
 
14/02 reunió amb regidor 
27/02 Espai de debat educatiu amb ajuntament 
28/02 Dijous gras 
01/03 Festa de disfresses de carnestoltes 
03/03 Rua de Carnestoltes – Comparsa amb escoles públiques. 
 
4 de març lliure disposició  
 
14/03 reunió amb regidor 
27/03 Espai de debat educatiu amb ajuntament 
11/04 reunió amb regidor 
12/04 Festa de primavera- no tenen clar si faran la setmana cultural 
 
13 al 22 d’abril vacances 
 
24 d’abril a 26 d’abril: colònies 
25/04 Espai de debat educatiu amb ajuntament 
 
1 de maig festiu 
 
16/05 reunió amb regidor 
23/05 Espai de debat educatiu amb ajuntament 
30/05 Consell escolar municipal 
 
10 de juny festiu  
 
15 de juny festa fi de curs i comiat 6è. Ajuntament proposa si es fa en diferents dies... 
08/07 trobada de planificació curs 2018/2019 
 

3. Protocol festa de fi de curs i comiat de 6è 
S’ha de fer un protocol per a aquesta festa. Dani ha fet un esborrany (suggeriment als 
de 6è de què organitzin, neteja, recollida, espais,...). S’acabarà de parlar amb la Pilar. A 
la propera reunió es presentarà. 
 

4. Execució del pressupost participatiu. Problemes a les escoles. Vam estar pendents de 
documentació per temes de l’arquitecte municipal. Es faran les feines a les vacances de 
Nadal. La resta està pendent en funció de la partida final. De moment anem molt 
endarrerits. Dels patis es va posar sorra, es van treure pals, un ancoratge, es van posar 
dos escombraries, es va pintar la part externa de l’escola,...Queda pendent acabar 
actuacions.  
 

5. Adquisició d’un armari extern fora del pressupost participatiu. Hi havia un pressupost 
amb un armari, però al final no pot entrar perquè només podia ser amb empreses 
concretes, i  aquestes cobraven molt i no es podia posar terra foam a infantil. Es va 
treure del pressupost. Ara cal valorar si posem armari. Tenim pressupost per 
armari/caseta, són 825€. Hi ha 1100 euros de l’escola, que és d’on hauria de sortir.  
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6. Extraescolars: No s’obren grups, ja que falta gent. NO sabem quants falten. Infantil es 

pot obrir Discovering English i Multiesport, al Sant Cristòfol, amb acompanyament. 
Valorarem com està exactament per veure si podem aconseguir alguna cosa. 

 
7. Menjador. Hi ha algunes dificultats però estan treballant-hi. Avui ens han comunicat 

algunes coses: es veu que la MªJosé no té contracte. La Laia Doménech està al corrent i 
gestionarà el tema. 

 
8. Nou decret de menjadors i campanya SOS menjadors. Es recorda el que ja es va dir a la 

darrera reunió. I sembla que seran grans empreses que poden gestionar. Es relaciona 
amb solvència i per tant les petites empreses queden fora... Hi ha comissió SOS 
menjadors. Es passarà per whatsapp informació.  

 
9. Converses en família: Cal veure si aconseguim voluntaris que puguin garantir seguiment 

del programa. En podem fer difusió.  
 

10. Caminada contra el càncer (21 d’octubre) AECC. Farem difusió.  
 

11. Projecte Ecueme (5è). Projecte per fer empresa.  
 

12. Campanya de Premià Acull per tal de facilitar l’empadronament. Els requisits són força 
restrictius.  Es passarà informació per whatsapp i facebook.  

 
13. Trobada ex-alumnes promoció 90/91 el dissabte 17/11. AFA ha de demanar a 

l’Ajuntament. Ignasi Font farà de nexe d’unió. 
 

14. Torn obert de paraula. 
Ignasi Albós planteja projecte de Fundació Viki  Bernadet, per treballar el tema de l’abús 
sexual a les escoles. Hi ha diverses maneres de tractar el tema: xerrades, formació del 
personal, tallers, conferències, AFA, ... Es parlarà el divendres amb direcció. La gent de la 
fundació s’ofereix a venir a explicar el projecte. Ens passarà enllaç al grup AFA i en farem 
difusió si cal. També es pot portar al Consell Escolar, i a l’Ajuntament. Mirarem 
informació i decidim a la propera reunió. 
 

15. Propera reunió dimarts 23 d’octubre.  
 
Fi a les 22:00 h. 


