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ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA  28 d’octubre de 2019 

 

Inici: 17:50h 

1- Lectura de l’ordre del dia 

- Pacte contra la Segregació i ajut a l’escolarització 

- Projecte Educació 360º i borsa d’activitats extraescolars 

- Berenar Solidari 

- Marató 

- Renovació menjador a pressupost participatiu 

- Menjador: resultats enquesta i valoració 

 

2-    Pacte contra la Segregació i ajut a l’escolarització 

Per una demanda en una Junta, es va preguntar que es feia des de la FAPAC de Premià. En 

Dani comenta on neix, i que estan fent ara. Recorda les principals accions que han fet (volem 

acollir, DISA, treballant en valors, Premià de Matemàtiques, Horts urbans,...). La idea es crear 

espai inclusiu, didàctic, creatiu,... Parlem del suport que donem al Pacte contra la Segregació, 

signat el curs passat pel conseller d'Ensenyament i desenes de regidors de l'àrea (inclòs el 

nostre) a proposta del Síndic de Greuges. Dins aquest pacte es parla del manteniment d'un ajut 

a l'escolarització a Premià, que garanteixi la inclusió de totes les famílies del poble i ajudi a 

pal·liar diferències per segregació social i atengui altres variables com famílies nombroses, 

monoparentals, desestructurades, etc.  

En el pressupost participatiu de fa uns anys es va començar a donar partides. Ara cal valorar 

com estem i que podem fer. A petició de les direccions es va fer estudi sobre els NESE, i hi ha 

uns 526 alumnes en aquesta situació. Cal pensar accions del que fer. Les beques menjador 

cobreixen un 25% aprox d’alumnes de Premià.  

Es vol garantir la integració d’aquestes famílies. Del pressupost participatiu seria un 30 %. La 

resta seria per tothom. 

També comenta que caldria un assessorament psicològic i psicopedagògic per alumnes 

diagnosticats de cada escola.   

Rebeca manifesta que no està d’acord en alguns aspectes de la universalitat de les ajudes. 

          

         3- Projecte Educació 360º i borsa d’activitats extraescolars 

S’explica el projecte. Es fa la proposta de crear una borsa d'activitats extraescolars inclusives a 

través de beques, per a aquelles famílies que serveis socials (i els centres educatius) 

identifiquin.  Diu que podem trobar informació a la DIBA, i a la Fundació Jaume Bofill. Cal 

acabar d’establir un protocol, per acabar de baremar i establir els destinataris finals. 
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4-  Berenar Solidari 

      El berenar solidari, seria amb totes les escoles, en la setmana del Gran Recapte (22 de 

novembre) on potser es facin algunes activitats més ambicioses de sensibilització a nivell 

poble. Armari Solidari, berenars, recollida de roba,... el que es recapta es parla amb la DISA i 

ells gestionen. Els de 6è van a portar el que hem recollit. Previ a la festa farem WhatsApp i 

cartell. 

 

5-   Marató de TV3 

      L'activitat per a la marató de TV3, una jornada lúdico-esportiva, a realitzar-se aquest any a La 

Lió i possiblement en conjunt amb alguna entitat esportiva o de lleure (Esplai) per fer-la més 

amena. 

 

6-   Renovació menjador 

      En la darrera Junta es va plantejar de decorar el menjador i després de parlar amb equip 

directiu, es va plantejar de portar la proposta de restaurar el menjador si s'obren els propers 

pressupostos participatius. Caldria valorar la opció i si fos el cas crear alguna comissió per 

redactar la proposta i tenir pressupost a presentar (què cal, bancs, mobiliari,...).  

      Decidim que sí que ens presentarem. Caldrà redactar i preparar escrit.  

 

7-  Menjador: enquesta i valoració 

Es presenten els resultats. 

S’han rebut 73 respostes i s’han registrat i s’estan avaluant. Es comenten resultats generals. El 

74% de la gent està d’acord en seguir amb empresa actual i el 71 % estan satisfets o molt 

satisfets amb el servei. 

Es recorden també directrius del departament i de l’Agència de Salut Pública. També es fa esment 

de la Llei Aragonès i de les conseqüències que podria tenir i de què pot suposar fer un canvi ara.  

Es deixa torn obert d’intervencions.  

Després de les diverses opinions i del debat generat, i a la vista dels resultats, es valora que no cal 

canviar d’empresa, i que seguirem estan atents a queixes i suggeriments que es puguin fer. 

 

Es tanca la reunió a les 18:45h. 

 

   


