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REUNIÓ de JUNTA  29 de novembre de 2016 

Assistents: Daniel Butti, Maria Teresa González, Laia Font, Mònica Calvo, Rebeca Peña i 

Damià Jiménez. 

1- Informació general:  

Comencem aclarint el tema de Saned i les beques d’alguns alumnes. Dani ens 

explica el procés que va haver per solucionar el problema (malentès) entre Saned i 

l’Ajuntament. Es proposa crear comissió de menjador per fer seguiment i proposar 

millores. Es valora que els menús són equilibrats, però cal saber com els 

serveixen...També surt el tema de les permanències que paguem a Saned. 

Resumint, pel març cal saber pros i contres de seguir amb Saned i com seguir. Es diu 

també que a la comissió podria haver algú del claustre. Mònica pot preguntar a 

empreses alternatives, Tere i Mònica poden mirar a nivell nutricional i Rebeca i Laia 

poden venir a dinar algun dia.  

2- TPV:  

Es comenta que ja està la màquina però que no està operativa fins que hi hagi un 

mínim de targetes activades, possiblement aquesta mateixa setmana. També es 

comenta que els pagaments per mòbil no tenen comprovant i que a partir d’ara es 

demanarà sempre paper comprovant excepte si es fa amb TPV.   

3- Comissió d’Acció Solidària:  

La geganta va participar a acte solidari contra el càncer, s’ha d’anar a recollir. El dia 

17 de desembre per la Marató anirà a participar. Es proposa fer taller de capgrossos i 

es comenta que se’n va fer un a la festa major a Can Manent. Mónica diu que estarà 

presentant l’acte i que pot estar amb Dolfinela, però que cal algú més. Damià diu 

que ho confirmarà.   

La campanya de la gorra està en marxa. Comentem que cal que els delegats 

actualitzin dades i farem un recordatori per animar a la gent.  

4- Plataforma per l’educació pública: 

Es parla de la campanya pels nens refugiats. Sembla que es farà alguna cosa el dia 

de la Pau (30 gener). Els objectius són: treball de sensibilització (els nens de 5è i 6è 

faran manifest, hi haurà acte amb totes les escoles a la Sardana, fer mural?,...).  

5- Activitats per a les famílies:  

De l’activitat de taller de conversa en català, organitzat pel Consorci de Normalització 

Lingüística i l’AMPA,  serà els dijous al cole, i cal gestionar el curs 17/18. Es faran 

uns cartells informatius, per avisar que es començarà al gener. Laia farà cartell. 

S’intentarà penjar abans de festes.  

6- Firma electrònica: 

Es comunica que va haver una sessió informativa on es deia el plaç i les opcions que 

hi ha per tenir la firma. No queda clar del procés i haurem de saber si és igual de 

vàlida la de l’IDECAT i la de Moneda i Timbre. Rebeca trucarà al Consell i veurem que 

es pot fer. Si al gener no ens en sortim plantejarem fer el tràmit amb gestor. 
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7- Torn obert de paraula: 

Laia pregunta com està el tema dels estatuts i es diu que Roberto ho està 

gestionant.  

Tere diu que al gener canviarem de Banc i passarem al Sabadell.  

Per unanimitat, ratifiquem a Eva Pujadas com a representant al Consell Escolar. 

Fi a les 22:30 h. 


