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REUNIÓ de JUNTA 26 de setembre de 2019 

Assistents (28): Georgina Gómez, Meritxell Delgado, Alvaro Méndez, Roberto Rivero, Anna Fayos, 

Vanesa Vega, Laia Amela, Mònica Aparicio, Raquel Rodríguez, Brisa Céspedes, Elisabeth Solé, Paula 

Montero,  Rebeca Peña, Ainhoa Estrader, Melina Alonso, Alba López de Haro, Priscila Reche, Xavier 

Sánchez, Mar Domènech, Mireia Ribet, Mª Teresa González de Molina, Eva Pujadas, Laia Font, Montse 

García,  Gregorio Boticario, Laia Domènech, Daniel Butti i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 20:05h. 

Presentem a la Junta. 

1. Lectura de l’ordre del dia. 

- Calendari del curs 

- Extraescolars 

- Castanyada   

- Servei de menjador 

- Convocatòria Assemblea 

- Informacions diverses Consells Escolar i Municipal 

- Alguns dels 13 temes pendents, segons tinguem temps.  

- Torn obert de paraula 

 

2. Calendari del curs 

Volem passar un calendari a la Pilar amb les activitats i festes en les que col·laborem com a AFA, per 

tal de preveure amb més antelació sinergies, organització, espais,... 

Faltaria gent per la Comissió de festes per tal que hi hagi una rotació i si es pot afegir alguna 

activitat diferent a les que ja hem fet els darrers cursos.. Si algú vol es pot apuntar al grup de festes i 

col·laborar com pugui. Ja repassarem els actes on participem.  

Caldrà tenir en compte els pagaments, per tal de fraccionar-los i que no coincideixin. També es 

pregunta si hi ha algun pare de 6è, per mantenir-nos coordinats des del principi. Hi ha 3 mares i 

com algunes són antigues membres de la Junta sembla que podrem tenir un contacte fluid. 

Comenten que a partir de l’Octubre comencen les seves reunions. 

 

3. Castanyada 

És la primera festa. Serà un dijous. Recordem que portem castanyes a més de les que posa l’AFA. 

 

4. Extraescolars 

S’informa de com està la situació, tot i que les famílies interessades ja han rebut un correu 

electrònic. De moment no hi ha oferta de res a l’espera que s’apunti més gent. Els grups que estan a 

l’espera són els de Cant i balls de infantil, i futbol de primària,  els dilluns i dimecres tarda; i teatre 

de primària els dimarts i dijous. La resta no es podran oferir, inclòs l’anglès del migdia. S’amplia el 

plaç per inscripcions fins el dia 8 i es començaria el dia 14. Hi ha una família que proposa si es pot 

fer un servei d’acollida per la tarda. Si hi hagués un grup de 8-10 alumnes es podria sol·licitar a 

l’empresa. També surt que es podria passar una enquesta de satisfacció per intentar esbrinar els 

motius de la baixa inscripció. 
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5. Servei de menjador 

Segons el parlat a la darrera reunió i havent rebut una carta per part d’alguna família, entrem a 

valorar les opcions de canviar d’empresa de menjador i sobretot de moment de si cal o no fer algun 

canvi en el tipus de menú. Les propostes serien per part d’unes famílies que valoren l’opció de 

canviar d’empresa.  Primer comentem que seria un procés que es podria allargar gran part del curs. 

També que caldria posar-lo a votació amb totes les famílies en una Assemblea. De la mateixa 

manera caldria fer si volguéssim canviar el tipus de menú amb la mateixa empresa (aquí el canvi 

seria més ràpid). Cal tenir en compte que a més hi ha diferents tipus de conflictes, els del tipus 

d’empresa, tipus de menú, i el propi servei. Les diferents parts exposen les seves postures: 

 

Algunes famílies exposen que hi ha menús que no encaixen gaire, que les quantitats no són 

adequades, que s’han d’esperar i està fred...  Comenten que es podria gestionar diferent. Altres 

comenten que els fills surten encantats i que mengen de tot. Recordem també el decret de 

menjadors que està pausat i com pot afectar.  

Es comenta que hi ha unes safates que es van comprar i no es fan servir i que seria una manera que 

millorés el que està fred. Es comenta també que com hi ha un alt percentatge de gent amb beca, no 

es pot garantir que a les nits facin una bona alimentació. Hi ha qui diu que la dieta de l’escola es 

prou equilibrada. Es recorda que l’empresa té una línia pedagògica que inclou moltes més coses que 

el menú. Valorem plantejar a la Joana quines opcions hi ha de fer 3 torns per menjar o repensar el 

tema de com agafen el menjar. Es recorda que com a AFA seguim demanant un menjador adequat a 

la Generalitat. A part, cal pensar en el servei que tenim.  

Diverses vegades el debat porta a veure que hi ha 3 grans fronts: el de l’empresa, el del menú i el 

del servei. En l’empresa sembla que tot i les faltes, algunes greus, i la manera que tenen de 

treballar, seguim confiant en què podem anar millorant, tal com hem anat fent des del principi i que 

a més ara seria una empresa que treballa amb altres escoles i ens donaria força de cares a possibles 

entrades en funcionament del Decret. Dels menús comentem que ja s’ha anat variant l’estil i que 

estem en un nivell força elemental dels que ofereixen. Amb tot una mare comenta que ha vist 

menús d’altres escoles de Barcelona que semblen més tradicionals. Ho mirarem i si cal podem 

demanar alguna cosa semblant. On sembla que hi ha més quòrum és en el servei. Ja ens hem hagut 

de queixar alguna vegada però valorem que caldrà estar atents a com va aquest inici de curs i ens 

deixem uns mesos de marge per anar observant i si cal tornar a valorar opcions.  

 

Decidim:  

Caldrà demanar canvis a l’empresa per millorar alguns aspectes del servei. 

Sembla que el canvi d’empresa no seria necessari.   

Valorem les opcions de proposar votacions per triar el canvi de menú. 

Amb tot, es decideix obrir una votació per saber el percentatge de gent que voldria fer un canvi en 

menú o filosofia, inclús empresa. Es farà model d’enquesta on hi haurà explicació de la situació i la 

filosofia de l’empresa. A l’Assemblea es presentarà i a partir de llavors estudiarem els resultats i 

decidirem.  
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6. Convocatòria Assemblea  

Amb el comentat al punt anterior i tal com indiquen els Estatuts, es convoquen una Assemblea 

Ordinària, per tractar els temes bàsics, i una extraordinària per decidir el Servei de menjador, on es 

presentarà un enquesta que haurem elaborat. La data serà el dilluns 28 d’octubre, i passarem un 

doodle o semblant per saber si és cap a les 17:00 h amb canguratge, o cap a les 19:30h.   

 

7. Informacions diverses Consells Escolar i Municipal 

- Parlem de la proposta que va guanyar el pressupost participatiu referent a la inclusió. Els 

pressupostos estan una mica estancats, però sembla que anirà endavant. Hi ha una taula que es 

constitueix en breu, i es treballarà el tema des de Premià. Ens proposa el Daniel que estiguem 

atents a propostes. Hi ha entitats com “Vicky Bernadette”, “Esberla” o altres, que proposen 

idees. Es vol involucrar a les famílies i generar dinàmiques. Podem pensar i proposar idees. La 

idea és anar implicant a més gent. 

- Extraescolars: s’han fet propostes a l’Ajuntament de fer-les conjuntament al municipi. S’està 

intentant generar un model de poble on es gestionin les extraescolars. Es va fer alguna cosa 

semblant els dissabtes, però caldria implementar-ho entre setmana.  Surten temes de gestió i 

servei de les pròpies. 

 

8. Temes pendents:  

1- Famílies Nombroses. Tenen problema al portar els nens a les excursions. Plantegem com es 

podria gestionar. Ja havíem parlat del tema en altres reunions i amb escola, però el tornarem a 

plantejar a la Pilar. 

Dani comenta un projecte molt en fase inicial de què bus tingui parada a Gran Via.  

 

2- Compliment dels drets d'imatges dels nens per part de l'AFA. Pendent. 

3- Tresoreria. Pendent. 

Imports per regals 

Anul·lació de regals? 

 

4- Quota d'AFA.  

              Revisar.  

Bonificada per les famílies que hi participen. 

  Cal proposar-ho per l’Assemblea.  

 

5- Política i escola. Pendent. 

Que la política quedi exclosa de l'escola 

6- Federació AFAs de Premià de Mar. Pendent. 

Organització del debat d'Ensenyament 

Preguntes del pares que es van llegir. 

7- Personal de  neteja. Pendent. 

              Exclusió que està patint Temps de menjador i temps lliure.  

8- Pilotes de futbol i bàsquet. Defensa de les pilotes. Pendent. 

9- Propostes curs: gots, difusió, grups treball, ... Pendent. 
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10- Referèndum poliesportiu. Degut a les dificultats que tenen certes famílies a l’hora de portar i 

recollir als menors quan tenen germans/es, proposem: 

o Gestionar com a piscina. 

o Recollir abans els que tenen dos fills.  

o Que es revisi la gestió del començament i recollida dels nens/es.  

 

             11- Imatge corporativa de l'AFA. Concurs de logo? Pendent. 

12- Festa de la Primavera. Pendent. 

Absència de la revisió del caràcter solidari 

13- Festa de la Solidaritat. Pendent. 

Festa de la DISA? 

 

9. Torn obert de paraula. 

- Es proposa arreglar el menjador a nivell decoratiu, penjar algun mural,.... Decidim que ho 

proposarem a la Pilar. 

 

- Proposar com a AFA a l’Ajuntament que es gestioni el tros de terra amb arbustos del davant de 

l’escola, o millorant o traient-lo. Algú ja ha fet queixes individuals a l’Ajuntament, i demanen 

ara fer-ho com AFA. En prenem nota i valorarem en futura reunió. 

 

Propera reunió: dilluns 28 d’octubre en Assemblees.  

 

Finalització a les 22:15 h. 


