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REUNIÓ de JUNTA 29 d’abril de 2019 

Assistents: Georgina Gómez, Eva Sabrià, Meritxell Delgado, Rebeca Peña, 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: 

- Tràmits 

- Valoració de la subvenció dels llibres i material 

- Quotes AFA i llibres 

- Extraescolars 

- Jornada intensiva 

- Torn obert 

 

2. Tràmits 

Es comenta que ja estem a punt de tenir la firma electrònica. També que estem revisant la 

documentació per actualitzar tot el que puguem amb els nous estatuts i membres de la Junta.  

 

3.  Valoració de la subvenció dels llibres i material 

La Pilar ens demana a l’AFA que de cares a un informe de la memòria que s’ha de fer per 

l’Ajuntament, valorem que ens ha semblat la subvenció.  

 

4. Quotes AFA i llibres 

Caldrà veure com acaba la subvenció pel curs que ve. Afagarem el model del curs passat adaptant 

les dates.  

Es comenta que es podria tenir en compte que els alumnes de famílies nombroses podrien tenir 

alguna mena d’ajuda, ja sigui de manera simbòlica, a diferents aspectes de la gestió del cole. Es 

decideix que es parlarà a la reunió de rendiment de comptes de les opcions que es puguin tenir en 

compte. La Rebeca farà una proposta de moments on aplicar descomptes a famílies nombroses.  

La quota de reserva de llibres i AFA serà de 25€ (mantenint la quota) i s’enviarà carta el 10 de maig 

per mail o whatsapp a finals de setmana. Data màxima de pagament 11 de juny.  

 

5. Extraescolars. 

Hauríem d’enviar proposta per valorar la demanda. Avisarem per Whatsapp i farem petit full 

d’enquesta amb 2-3 preguntes bàsiques: Estàs interessat? En què?... Es passarà la setmana que ve. 

 

6. Jornada intensiva.  

Hi ha famílies que comenten que quan hi ha jornada intensiva no tenen temps d’arribar, i proposen 

si pot haver algun servei semblant a permanències. Valorem que es bona proposta i ho 

gestionarem.  

 

7. Precs i preguntes.  

En Daniel ens comenta com ha quedat el Premià de Matemàtiques. S’hauria de fer una valoració i 

“festa” final. Com no queden dies, es farà a l’octubre. Tal com hem vist que ha anat aquest curs, es 
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valora que seria millor tenir més maletes. La gestió amb la DIBA no ha estat fàcil. Una proposta que 

es fa es fer alguna festa per recaptar fons i comprar les maletes totes les AFA. 

S’ha començat a fer difusió d’un debat sobre l’educació pública a Premià. Serà el dijous 9 a les 19h a 

la Biblioteca. 

La festa de final de curs s’haurà de començar a gestionar. S’ha enviat mail a institut per demanar 

cadires. 

 

Popera reunió dilluns 27 de maig a les 20:00h. 

Finalització a les 21:10h. 


