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REUNIÓ de JUNTA 27 de maig de 2019 

Assistents: Georgina Gómez, Eva Sabrià, Rebeca Peña, Ainhoa Estrader, Francisco Romero, Rosalia 

Lara, Susana Ruiz, Lorena Ortega, Alba Fernández, Daniel Butti i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 20:15h. 

1. Aprovació de l’acta anterior i lectura de l’ordre del dia. 

S’aprova. 

Ordre del dia: 

- Informacions, Llibres i quota 

- Extraescolars 

- Permanències jornada intensiva 

- Festa fi curs 

- Torn obert 

 

2. Informacions, Llibres i quotes 

Es comuniquen informacions de l’exposició dels horts urbans, i del fi del projecte de Premià de 

Matemàtiques.  

Exposen tema de fer pagaments de les quotes en dos fraccions, una ara i una a juliol. El problema és 

que l’escola tanca i que el pagament es fa per TPV. Valorem que per curs que ve es pot fer abans i 

comentem que aquest curs hem anat tard, entre d’altres perquè a l’abril no hem tingut. Valorem 

que les famílies que tinguin alguna dificultat per fer el pagament tot de cop, parlin amb direcció i 

AFA i busquem un dia per quedar per fer el pagament al cole.  

Es demana informació de la quota i de la seva distribució en llibres i material. També es demana 

com funciona la subvenció i amb quin criteri es decideix quina postura es defensa des d’ AFA. 

Després de mostrar els diferents arguments, es decideix fer una reunió extraordinària per decidir 

quina postura establim com AFA.  

 

3. Extraescolars 

S’han repartit les enquestes i estem esperant a rebre respostes. Alguns pares comenten si es podria 

fer anglès al migdia. Es valorarà segons resultats.  

 

4. Permanències jornada intensiva  

Es va repartir informació i finalment ha quedat quota de 25€, ja que s’ha arribat a 22 nens. Avui 

hem rebut un correu amb informació.  

 

5. Festa fi de curs 

S’ha de comprar coses que falten (tovallons, tovalles, gots, bosses). Begudes: valorem que no cal 

posar l’aigua, i que cadascú porti el que vulgui. Tampoc caldrà posar postres. Faltarà portar el gel 

(Fran s’ofereix).  

S’ha d’enviar full per Dofivisió, s’està acabant d’editar.  

Bombolles sabó, pintacares,...i pensem altres.  

Els de 6è estan organitzant. Tenen DJ, i estan preparant temes elèctrics.  

17h comencem aprox. 19h festa 6è. 20:30h comencem a preparar sopar. Rebeca s’ofereix a fer de 

“speaker” pel Dofivisió. Taules i cadires. Ajuntament deixa 10 taules i 100 cadires. I amb el que 

tenim ja fem.  
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Rebeca diu que durant la festa final de curs no troba ve que vinguin o hi hagin empreses privades 

fent publicitat. Comentem que no cal que pengi cartells, però que està bé la seva col·laboració.  

 

6. Precs i preguntes.  

1. Federació AFAs de Premià de Mar. No hi ha temps. 

Organització del debat d'Ensenyament 

Preguntes del pares que es van llegir. 

2. Menjador. Rebeca agraeix la tasca feta a la comissió. Possible canvi d'empresa. Hi ha queixes del 

menjar. Es valora l’opció de canviar. Hi ha queixes de les quantitats, que estigui calent,... Pel 

següent curs quan sigui  el moment es pot fer altra reunió per valorar opcions. Dani comenta que 

podria existir en futur com una cuina municipal. Es recorda el decret de menjadors i que pot haver 

canvis. 

3. Famílies Nombroses. No hi ha temps. 

4. Imatge corporativa de l'AFA. Concurs de logo? No hi ha temps. 

5. Pagaments 

Més espaiats i amb 2 mesos de marge. Parlat. 

6. Quota d'AFA. No hi ha temps. 

Bonificada per les famílies que hi participen  

7. Tresoreria. No hi ha temps. 

Imports per regals 

Anul·lació de regals? 

Hi ha famílies que reben diners quan participen a les festes. 

8. Festa de la Primavera. No hi ha temps. 

Absència de la revisió del caràcter solidari 

9. Festa de la Solidaritat. No hi ha temps. 

Festa de la DISA?? 

10. Festa de fi de curs. Parlat 

Escaleta 

Persona de referència 

Organització del Dofivisió 

L'escola no es un espai per penjar publicitat 

11. Compliment dels drets d'imatges dels nens per part de l'AFA. No hi ha temps. 

12. Política i escola. No hi ha temps. 

Que la política quedi exclosa de l'escola 

13. Personal de  neteja. No hi ha temps. 

Exclusió que està patint 

14. Festes. Parlat 

Reforçar-les i planificar-les bé 

Destinar més diners 

15. Referèndum poliesportiu. No hi ha temps. 

Que els nens comencin i acabin a l'escola 

16. Temps de menjador i temps lliure. No hi ha temps. 

17. Pilotes de futbol i bàsquet. Defensa de les pilotes. No hi ha temps. 

18. Propostes curs que ve: gots, difusió, grups treball,... No hi ha temps. 

Finalització a les 22:00h. 


