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REUNIÓ de JUNTA  27 de novembre de 2018 

Assistents: Georgina Gómez, Daniel Butti, Imad El Mouden, Amina El Hayak, Ainoha 

Estrader, Eva Sabrià  i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 17:15h. 

1. Aprovació de l’acta anterior i lectura de l’ordre del dia. 
 
S’aprova. 
Ordre del dia: 
- Berenar solidari 
- Diners de l’escola 
- Menjador 
- Mapa escolar 
- Decret de menjadors 
- Assemblea FAPAC 
- Reunions de la Junta 
- Torn obert 

 
2. Festa/Berenar solidari. El proper 30 hi haurà el berenar. Se’n va fer difusió i hi ha 

cartells.  Caldrà fer pastissos i preparar begudes. Faltaran gots. Hi haurà te marroquí. 
Caldrà revisar si s’ha comprat material de pintacares per posar-lo.  Hi haurà armari 
solidari.  
 

3. Diners de l’escola. Parlem del pressupost i dels diners que teníem a l’AFA guardats per 
l’escola. Es faran servir ja que hi ha necessitats. Cal canviar la casseta del pati i es 
pensava comprar un armari de fusta, s’havia de fer una obra que finalment han fet els 
de la obra de les aules, i finalment amb totes les despeses ha quedat per uns 670 €. A 
més cal, renovar cadires, unes 60 a 13€ la cadira. També es posarà una pissarra al pati. 
Faran compra de lot de Nadal per monitores de menjador. Es comenta que hi ha mare 
que proposa fer regal també a les dones de neteja. No es valora que sigui necessari i de 
moment no es farà.  
 

4. Menjador. S’havia decidit fer una carta amb recull d’idees. Només hi ha hagut una 
aportació. Decidim enviar igualment la carta. Hi ha una queixa per cobrament de preu 
de no fix i l’empresa no ha contestat una setmana després. Hi ha dubtes en el límit del 
60 % de dies i abans era 6,20 els fixes, i 6,80 els que no...però no queda clar el límit. 
Sembla que han cobrat tot el menú del dia de l’incident del peix. Grup de mares s’ha 
ofert per fer visita a l’empresa. Ara quan un monitor es posa malalt un o dos dies no 
busquen substitut. Joana ha d’avisar als pares que no paguen. Creiem que ho hauria de 
fer l’empresa o si més no que cal aclarir quines tasques hi ha assignades a la Joana. Hi ha 
més detalls que es comenten (falta formatge quan hi ha pasta, quantitat, fruita en mal 
estat a vegades,...). Es creu convenient crear un grup de treball on hi hagi la Laia, 
l’Ainoha i afegir a l’Anna Fayos i a la Joana. Si fes falta també s’apuntaria la Georgina. La 
Laia seguiria sent la interlocutora. Es proposa també que entri algú per part dels 
mestres al grup.   
 

5. Mapa escolar. Parlat a punt 7.   
 

6. Decret de menjadors. En Dani ens explica que la situació és que es vol fer nova llei. 
Sembla que serà encarada a empreses amb equips d’advocats que preparin bé el 
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terreny. Hi ha pensat que el dia 17 es pugui fer alguna acció als menjadors. També es fa 
alguna difusió a TV3 Notícies comarques. Hi ha una nova plataforma per Tombar el 
decret.  

 
7. Assemblea FAPAC. En Dani ens fa resum de com va anar. Es dissolen les juntes 

territorials. Es centralitza a BCN. Les territorials actuen com de coordinadores. A Premià 
hi ha Federació d’AFA’s. Hi ha campanyes per Tombem el decret i de l’escola inclusiva. 
Es parla del tema del mapa escolar, hi ha document que s’ha de valorar respecte als 
interessos que hi pot haver. Falta tenir en compte el nivell de renda, familiars 
catalanoparlants,... Caldria doncs revisar criteris per definir segregació. Igual que la 
gestió de la complexitat.   

 
8. Reunions Junta. Parlarem a la propera reunió. 

 
9. Torn obert de paraula. 

 
Converses en català. Es podria intentar refer el grup de les converses en català.  
El 15 de desembre hi haurà la festa per la Marató. Es farà cartell per publicitar.   
Talonaris, cal recordar a les famílies que poden recollir talonaris. 
Visita aules noves el dia del berenar. 
Hi ha Xerrada el dijous i l’autora vendrà llibre. S’han demanat cadires. 
Consell: Hi ha candidats, penjats al suro. Les votacions són divendres.  
 
 
Propera reunió dimarts 11 de gener, a les 19:30h. 
 
Fi a les 19:00 h. 


