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REUNIÓ de JUNTA 27 de gener de 2020 

Assistents (16): Georgina Gómez, Eva Sabrià, Laia Doménech, Eva Pujadas, Ainhoa Estrader, Mar 
Doménech, Esther Beltran, Alba López, Carlota Magester, Jessica López, Vanesa Vega, Bea González, 
rebeca Peña, Eva Torres i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 17:20h. 

1. Lectura de l’ordre del dia. 
- Festa de Carnestoltes i Carnaval 
- Gots reutilitzables 
- Comissió 50 anys 
- Portes obertes 
- Torn obert de paraula 

 
2. Festa de Carnestoltes i  Carnaval 

Per la festa de Carnestoltes, el divendres 21, ja tenim sucs, gots, tovallons,... Haurem de fer 
diplomes. El cartell el farà la Georgina. Els premis podien ser coses diferents de xuxes, mirarem 
alguna bosseta via Internet. Hi hauria caramels per tots. Full de graella per participants i números 
els farà l’Eva Pujadas. Ja demanarem participació per muntar i desmuntar.  S’ha passat missatge per 
participar a la Rua del poble representant a les escoles públiques de Premià. 
 

3. Gots reutilitzables 
Com queden poques festes aquest curs i en vistes de la festa dels 50 anys, ens podem esperar. Per 
les festes que queden gots, i si en fessin falta uns quants es podrien demanar compostables. 
 

4. Comissió 50 anys 
El curs 2020-21 serà el dels 50 anys de l’escola. Es planificaran activitats i actes per commemorar-lo. 
El primer seria crear una comissió per tal d’anar contactant amb ex-alumnes, ex-professors,... La 
idea és que en un parell o tres de mesos comencem a tenir una idea de fulla de ruta pel curs que ve. 
 

5. Portes obertes 
Seran el dimarts 17 de març. Com a AFA oferirem un petit berenar. Ens proposen des de l’escola 
passar la festa de la primavera al diumenge 22 de març. Si estem d’acord, ens donarien un cop de 
mà, i materials. L’ajuntament posaria xocolata desfeta i nosaltres podríem fer pastissos. És per fer 
com una jornada de totes les escoles púbiques per tal de difondre millor i donat que hi ha una 
davallada en la natalitat i hi ha el perill de que tanquin línees.  Ells farien les visites i nosaltres faríem 
tallers. Valorem que no cal perdre la festa de la primavera i per tant decidim que a més del 
diumenge de portes obertes seguirem fent la festa de la primavera el 3 d’abril.  
Farem el mateix tríptic afegint que hi haurà permanències al matí i a la tarda i parlar de la festa dels 
50 anys. D’extraescolars estarem pendents de les propostes de l’ajuntament.   
 

6. Torn obert de paraula. 
- S’ha creat un Instagram del Dofí. No sortiran imatges d’alumnes, sinó imatges de projectes i 

activitats que són identificatives de l’escola. És un compte de l’escola i no de l’AFA. Aniran 
penjant activitats de l’escola. 
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- De l’Ajuntament en Dani comenta que s’ha fet una diagnosi i s’ha vist que hi ha coses que es 
podrien millorar dins del pressupost que es té de 5 anys (persianes, lavabos, porta, drenatge 
pati,..). 

- Es comenta que des de l’Ajuntament s’ha creat el Projecte 360º.  
- Oferta de línies: 5 concertades i 7 públiques, 12 en total. Només caldrien 8 o 9. Es demana que 

hi hagi una línia per escola. Hi ha 5 germans.  
- S’està pensant de fer una pancarta, tríptic, informatiu a favor de la pública. 
- Es pregunta als de 6è si volen parada de sant Jordi. Diuen que sí, i la Georgina farà la instància. 

També farà la de les taules i cadires i comunicació de festa de final de curs de 6è. 
- 6è demana: taules i cadires (es farà mail a l’Institut, Damià). Fa preguntes organitzatives.   

 
Propera reunió: Dilluns 2 de març 17h, farem prova sense canguratge. 
 
Finalització a les 18:45 h. 


