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REUNIÓ de JUNTA  31 de gener de 2017 

Assistents: Daniel Butti, Eva Pujadas, Mònica Calvo, Ainhoa Estrader, Marta Jiménez, Laia 

Domènech i Damià Jiménez. 

1- Tresoreria:  

En Dani (excusa Teresa) fa un resum de la situació. Avui han fet reunió de tresoreria 

Carles, Ampa i Consell. S’ha parlat de TPV: caldrà fer una carta de previsió de 

pagaments i s’avisarà que a partir del març ja només es faran pagaments amb TPV. 

Seria bo tornar a fer una carta on s’especifiqui on va a parar la quota de material. 

Aniria bé fer la carta per mitjans de febrer (15 al 18)per mail i en paper. La quota 

serà de 93 € (per no tenir diferències amb TPV). La data límit pel pagament serà el 

15 de maig. Es proposaran 3 quotes de 31 €: el 10/03, 10/04 i 15/5. S’està tancant 

el tema del canvi de banc al Sabadell. 

  

2- Comissió menjador:  

El Comitè de menjador del Consell Escolar (Ainhoa-pares, escola, treballador del 

menjador). S’han reunit la comissió de menjador de l’AMPA i tenen 3 propostes que 

es presentaran a una reunió informativa, que s’hauria de fer abans de finalitzar 

febrer, en principi el dia 21.  

   

3- Permanències:  

S’aclareix la situació. La pregunta era si es pot passar pel TPV l’acollida. Veient que 

ara estem en números vermells, i que segurament canviem d’empresa de menjador, 

podria ser opció passar-ho amb extraescolars.   

4- Carnaval: 

Parlem del que es va fer l’any passat, i decidim que com aquest any no hi ha “grup 

promotor” només prepararem activitats pel divendres. Seguirem format semblant al 

curs passat. S’hauran de fer números (dorsals), premis, i hi ha la possibilitat de fer 

te i segons com pastes.  

  

5- Converses en català per les famílies:  

Van molt bé. Dijous a les 15h i fins les 16:10h es fa conversa. Ja fa 3 setmanes. Ana 

Roig és la dinamitzadora del CNL de l’AFA. Caldria pensar en algú pel curs 

següent,...Venen 6 famílies. Es pot seguir fent difusió.  

  

6- FAPAC: 

Es podria presentar el projecte de converses, vestit com integració. En Dani farà un 

primer redactat del projecte. Es parla del tema del menjador: ens diuen que alerta 

de no tenir sorpreses,...ens diuen que no ens podrien oferir advocat arribat el cas, 

però si assessorament legal. Quan va haver problema amb SANED, l’Ajuntament 

semblava que ens faria costat però ara pel procés de canvi no hi podem comptar.  
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7- Ajuntament:  

Destinarà 50.000 € a recondicionament de les escoles. Falta l’aprovació i 

comunicació final. Es parla de fer comissió per saber les necessitats reals que tenim 

a l’escola. Seria bo si algú amb coneixements (arquitecte, enginyer,...) pogués 

revisar les instal·lacions i valorar. Hi ha un petit debat de si ens pertoca o no i de si 

hauria de ser l’Ajuntament que ho revisés. Es donaran veus per saber si hi hauria 

algú amb el perfil.  

8- Extraescolars: 

Segurament al febrer es farà el dia de l’amic. Estan molt justos de gent. Es va enviar 

una carta per arribar a més gent.  

 

9- DENIP: 

Tot va anar molt bé i l’Ajuntament al final també va col·laborar en alguns aspectes. 

ES va llegir el manifest i fer pancarta. Hi haurà una plataforma d’ajuda. 

 

10-Torn obert de paraula: 

Propera reunió el 7 de març. 

Fi a les 22:10 h. 


