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REUNIÓ de JUNTA 29 de juny de 2020 

Assistents (4): Georgina Gómez, Laia Domènech, Daniel Butti i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 16:00h de manera virtual via Zoom. 

1. Lectura de l’ordre del dia. 

- Menjador 

- Carta famílies en nom AFA’s 

- Temes diversos 

- Torn obert de paraula 

 

2. Menjador 

Finalment es signarà el nou contracte al juliol, ja que ara estan liats amb els casals. No hi ha hagut 

cap demanda des de les famílies ni hi ha noves propostes. Ens sembla la millor opció.  

Encara estem pendents de què algunes de les treballadores sol·lucionin els temes administratius i 

que cobrin ERTE. Han rebut una carta més formal de l’empresa però encara els falta cobrar a 

algunes d’elles. 

 

Quan al curs que ve, no sabem com acabaran gestionant els espais i torns i no sabem què podem 

fer com AFA... Restem a l’espera de com vagi evolucionant. Estarem atents. 

 

3. Carta famílies per part AFA 

S’ha redactat una carta en nom de les AFA’s del poble i ens afegim a la demanda de prioritzar la 

inclusió i demanar als polítics la seva implicació i que defineixin estratègia.  També serveix per 

demanar col·laboració a les famílies en la gestió diària de l’AFA. 

 

4. Temes diversos 

Parlem de la necessitat de desenvolupar la branca digital de l’AFA. Això és la difusió en xarxes. En 

principi l’Álvaro, pare d’en Tino de P5, s’encarregarà a principis de curs de la gestió del Facebook. 

Cal pensar igualment en algú que pugui dinamitzar una web o altres xarxes. Valorem que la 

web/blog de l’escola podria millorar i comentem que algú de l’escola la podria gestionar.  

 

En aquest sentit parlem de les comissions. Parlem de la Comissió dels 50 anys. Ara mateix no 

existeix i creiem que és el primer pas per tirar endavant les idees que es proposin ja que de l’escola 

es mantenen a l’expectativa del que fem. Surten algunes idees, però cal alguna comissió que les 

gestioni. Pensem que algú podria portar una web o similar per anar publicant el que fem i pensem. 

Podrien ser ex-alumnes joves que potser que tinguin més temps. La Georgina ha parlat amb el seu 

tiet que té molt de material fotogràfic i manualitats de les primeres generacions del Dofí. La 

possible professora de contacte actual podria ser la Núria.  

 

Els llibres al final els han gestionat amb Editorial la Galera excepte anglès que ho han fet amb 

Carrefour, de qui tenim ara el contacte. Ja veurem el proper curs amb qui es gestiona, segons preus. 

Laia comenta de tenir en compte editorials que comptin amb suport digital per possibles casos de 

treball telemàtic.  
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En Daniel comenta que podríem pensar com AFA en alguna cosa/detall a tenir en compte pels 

alumnes que han acabat 6è aquest curs ja que sap greu que no han tingut el comiat esperat. 

Valorem que és complicat però que com AFA estem a disposició del que  se’ns demani i que si tenim 

alguna idea la plantejarem a les famílies de 6è o a l’escola. 

 

5. Torn obert de paraula. 

No n’hi ha.    

 

Finalització a les 17:30 h. 


