
Acta Dinamitzadora 27/9/2021

Assistents:

Judit Font (educativa), Susana Santiago (tresoreria), Montse Sánchez (menjador i

junta), Cristina Tapias (pati i junta), Irene Jubany (Finançament), Maite Duque

(Persones d’enllaç), Laia Badias (persones d’enllaç), Roger Canyadell (festes), Anna

Correro (junta i solidaria), Maribel Gómez (Complementaries), Anna Serra

Comunicació), Marta Claret (pati i mobilitat), Alicia (solidaria)

Acta: Inici 19:10

- Es proposa oferir prolongat/monitoratge gratuït a les famílies que participen a

reunions de Comissions de la CAFI,com a membres de la Comissió

representants de les famílies. El cost del monitoratge a partir del les

17h,l'assumirà la CAFI.  En cas que només sigui fins les 17h (horari habitual del

prolongat),entenem que només té un cost extra en cas que es superi la ràtio.

En cas Dinamitzadora es pot organitzar un monitoratge específic.

ACORD: Cada comissió ha de gestionar el seu monitoratge i veure si ho

necessita, posant-se d’acord amb la Mercè (dos dies laborables abans) i

informar la Tresorera perquè ho tingui present.

Queda aprovat, la Montse parlarà amb la Mercè i cada persona és responsable

de comunicar-ho a la seva comissió.

- Es fa l’apunt que aquest  les famílies poden trobar-se a les 4 amb els nens entre

setmana fins que estiguin les feineres. Per fer feines de comissió o de pati (una

classe cada cop).

- Es vol proposar fer un canvi en la manera d'aplicar els descomptes a la tarifa de

menjador. En comptes de comptar els menús per infant, es comptaria per

família. El canvi seria així:

o Abans:

▪ 16 dies o més al mes per alumne: 6,25€/menú

▪ 2 o 3 dies setmanals per alumne: 6,45€/menú

▪ Esporàdics per alumne: 6,65€/menú

▪ No CAFI: 6,95 €/menú

o Ara:

▪ 16 dies o més al mes per família: 6,25€/menú

▪ 2 o 3 dies setmanals per família: 6,45€/menú



▪ Esporàdics per família: 6,65€/menú

▪ No CAFI: 6,95€/menú

Una cosa a tenir en compte es que la nova aplicació és per família,ja que la

despesa afecta a una mateixa família. Es planteja  si és just per a les famílies que

tenen un fill o és un greuge comparatiu i si s’hauria d’augmentar el topall, però

es descarta perquè seria pitjor per les famílies que tenen només un fill. També

es parla de si les famílies que tenen menys fills ho veuran malament. Però

s’aclareix que a les famílies amb un fill no els canviaria la quota.

Com que aquests cèntims sobrants són com a previsió de la CAFI davant les

incidències amb el menatge (compra de material,reparacions,imprevistos…), hi

ha el risc que els diners recaptats no fossin suficients per a cobrir les despeses.

En tot cas,com que intentar fer un càlcul aproximat del que suposarà aquest

canvi es preveu molt complexe i generalment cada any tenim un superhàbit

d'uns 4000€ (aquest any, més de 6000€), decidim fer la prova aquest curs,amb

la possibilitat d'haver de tornar al sistema anterior el proper curs.

La Su demanarà a la Mercè els números de l'any passat per mirar de fer una

estimació.

Es vota per majoria que el criteri ha de ser per nucli familiar en comptes de per

infant, però s’estudiarà la manera de fer-ho viable per la CAFI.

- Es fa sondeig de l’estat de les comissions. Perquè es nota molt baixa energia i es

vol veure si hi ha prou energia per a totes les comissions i si es volen tirar

endavant. La Junta el març deixa els càrrecs. La proposta és  convocar eleccions

el gener i fer un trimestre de traspàs i acompanyament a la nova Junta. Es vol

plantejar a la nova gent que agafi la junta que reformuli quina CAFI volen o

poden tirar endavant.

Estat de les comissions:

o Menjador: Són 5 persones i dues se’n volen anar durant aquest curs.

Falta gent i energia.

o Solidària: Comissió sense membres actualment. Les persones sortints

faran calendari però no podran fer res més.

o Complementàries: S’acompanyen entre elles, estan en constant

comunicació. Però no són gaires: 4 mares i un pare.

o Pati: Són 5 persones però volen implicar persones d'enllaç per poder fer

més feina.

o Festes: No hi ha gent a festes. Ningú pot continuar. Necessita un canvi o

remodelar la comissió.



o Comunicació: Tenen molta feina, però estan bé els que estan. Perquè la

feina es molt concreta. Són 3 de fixes i 2 de satèl·lits.

o Enllaç: Encara s’han de reunir. De moment són 6 mares, dues

coordinadores i una mare del consell. Estan bastant actives. S’han

d’acabar de parlar i veure si volen continuar i com es redistribueixen.

o Mobilitat: Està activa i funciona. Són 4. L’autobús és el més actiu i l'altra

feina és més puntual.

o Educativa: Són 3, en aquest temps han estat molt aturades i tenen

implicació justa.

Es proposa fer comissions puntuals. Per quan hi hagi necessitat. Demanar-ho a

les famílies quan faci falta. Es planteja recol·locar la gent que estan a les

comissions puntual.

Es comenta de separar les comissions indispensables de les que no ho són.

Potser cal replantejar l'estructura de la CAFI i mirar com es vol.

Es vol transmetre a través de la comissió d’enllaç que les famílies poden aportar

molt a l’escola i que sense elles no hi ha futur en la col·laboració i decisió de les

famílies dins l’escola.

- S’ha de fer bona feina i que a la comissió d’enllaç sigui un tema prioritari l’estat

de la CAFI. Portar-ho a la reunió d’aula.

- Es parla de la dificultat que suposa equilibrar les forces en algunes comissions

mixtes,de manera que el pes de les famílies en les decisions i el rumb de les

Comissions sigui almenys igual de gran que el de les Mestres. Pensem que quan

les famílies sentim que només podem donar resposta a les demandes de

l'escola,sense gaire marge per a la iniciativa, la motivació decau molt.

- Es proposa fer l’assemblea just després de les reunions d’aula. Mirar com

promocionar l’assemblea a través de persones d’enllaç. Es proposa fer

l’assemblea a finals d’octubre després de les reunions d’aula. Un divendres a la

tarda.

- Enllaç es reuniran i comentaran el que hem parlat i ens diuen com ens

organitzem. Es proposa passar enquesta i promocionar la reunió.

- La Marta es presenta com a voluntària per coordinar dinamitzadora i persones

d’enllaç fins a l’assemblea. I que no es perdin idees.

- Pel WhatsApp es demanarà pressupostos de les comissions per poder aprovar a

l’assemblea.




