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REUNIÓ de JUNTA 5 de maig de 2020 

Assistents (5): Georgina Gómez, Pilar Guerra, Laia Domènech, Ainhoa Estrader i Damià Jiménez. 

Inici de reunió a les 17:00h de manera virtual via Zoom. 

1. Lectura de l’ordre del dia. 

- Menjador 

- Difusió  “portes obertes” 

- Quotes curs 20/21 

- Fi de curs 

- Carta famílies en nom AFA 

- Temes a mitges 

- Estat de comptes 

- Torn obert de paraula 

 

2. Menjador 

Vista la situació de l’empresa SerEduca- 9natural cuina, ens veiem obligats a pensar que fer el 

proper curs. La Pilar ens exposa la situació: 

S’han vist abocats a rescindir el contracte amb escoles sense cuina pròpia, ja que no poden garantir 

el servei. Quant a la plantilla queda pendent veure com acaba l’ERTE que han presentat i estan 

pendents de cobrament. Algunes escoles que depenen de departament han pogut aportar el 30 % 

corresponent. Van quedar que es posarien en contacte amb AFA. Van enviar una carta entre els dies 

2 i 30 d’abril explicant la rescissió del contracte. Posteriorment van parlar amb la Joana. Ara no cal 

fer cap notificació. Es busca  nova empresa i es decideix en consell escolar. 

 

Al final ha aparegut opció de Can Quim + Dinamic. Can Quim treballa molt al poble i ja la vam 

presentar també al 2017, i amb Dinamic hem treballat. De totes maneres amb Dinamic no va anar 

del tot bé les extraescolars. Cal assegurar que Can Quim pot assumir el servei. Estem pendents de 

rebre informació. 

 

Altra opció seria: TresMes. És una de les empreses que es van presentar al 2017 quan vam fer canvi 

d’empresa. Semblant al que ja teníem. Caldria esbrinar quina situació tene, però al ser de Granollers 

no ens fa tant el pes.  

 

Valorem que no cal buscar més opcions. Ara cal confirmar si poden assumir i la situació actual de 

Can Quim. Valorem que a més és bona opció pel fet que hi hagi altres escoles al municipi amb ells i 

que això ens dona força en un futur de cares al decret de menjadors.  

Caldrà parlar amb ells també del servei de permanències. Des de l’escola faran també un escrit més 

“institucional” per reforçar les converses amb Dinamic. 

 

3. Difusió “portes obertes”  

Estaria bé fe alguna mena de difusió del que fem a l’escola i difondre per les xarxes socials per fer 

una promoció cares a les inscripcions ja que no s’han fet portes obertes. Podem fer una 

“campanya” concreta amb nom i imatges, vídeos i difondre per les xarxes. Podem aprofitar 

materials ja exposats i dir als grups de WhatsApp de fer difusió. Podem aprofitar el Blog, vídeos, 

pintada pati, espais,...projecte educatiu. 
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 Quant a la Preincripció, està previst que sigui durant la segona quinzena de maig, online i en casos 

concrets presencial. Des del centre oferiran l’opció de fer videoconferències i entrevistes personals.  

  

Facebook l’ha portat la Pilar. Caldria que algú de l’AFA el torni a agafar. Parlarem amb la Mar i en  

Daniel.  

Per fer promoció de l’escola podem fer audio explicant el que es diu a les portes obertes. Al blog, 

Facebook i Instagram anirem penjant coses, i podem tornar a posar el video promocional del curs 

passat.  

 

4. Quotes curs 2020/2021 

Cal decidir quines seran les quotes.  

Primera quota inclou part AFA i és per llibres. És indispensable pels llibres. Calen llistes i previsió per 

part de l’escola. Caldria aclarir el subsidi de l’Ajuntament. Parlarem amb Daniel i Tere per saber 

passos a seguir. Plantejarem al grup AFA quines opcions tenim i decidirem un primer import.   

 

5. Fi de curs 

Malauradament no es podrà realitzar de la mateixa manera la festa de final de curs. Entenem que 

pels alumnes és important i més pels de 6è. Estarem pendents de les normatives oficials i de com 

evolucioni el desconfinament, però sembla que no podrem fer res. Parlaerem amb  l’Eva Pujadas i la 

Tere per saber si han pensat alguna cosa. 

 

Segons el que han comunicat les autoritats pertinents, a final de curs els alumnes podran anar a les 

escoles seguint unes indicacions i condicions. Des de l’AFA farem seguiment per anar informant als 

grups a través dels delegats. 

 

6. Carta famílies en nom AFA 

Aprofitarem que hem de comunicar el canvi d’empresa de manjador per anar informant del que 

fem des de l’AFA aquests dies i recordar que al blog de l’escola hi ha les actes. 

 

7. Temes a mitges  

Es va parlar de la decoració menjador, queda pendent pel curs que ve. Es tornarà a pensar per fer-lo 

més personal. Com ara ha quedat aturat tenim més temps per pensar-hi.  

 

Estem intentant tirar endavant grup voluntaris que fan mascaretes. Costa perquè cal protocol per 

recollir i distribuir el material. Anirem treballant. 

 

8. Estat de comptes 

Repassarem l’estat de comptes de cares a final de curs i l’adequarem a la situació, i farem si cal 

proposta de modificació de pressupost. 

 

9. Torn obert de paraula. 

Propera reunió: segons esdeveniments a finals de curs. 

 

Finalització a les 18:15 h. 


