
CURS 22/23

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 1

Assistents: Maite, Pili, Xavi, Carles, Anna, David, Marta, Raquel Data: 8/9/2022
Hora: 20’30h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Segell de la CAFI

Es canviarà l’adreça de l’escola quan inaugurin l’entrada nova, per
tant, s'haurà de canviar també l'adreça de la CAFI. Estem a la
espera d’aquest canvi per fer el segell nou amb les dades
correctes.

Vetllar-ho quan es comuniqui el
canvi d’adreça al Consell Escolar

Maite

Comissió d’Enllaç
Els mestres han de donar els telèfons de les famílies noves que ho
hagin autoritzat a les persones d’enllaç perquè els incloguin als
grups de whatsapp.

Obertura del pati a les
16h

Des de la CAFI s’ha demanat a l’ajuntament via instància que les
famílies puguin utilitzar l’espai del pati a partir de les 16h. Esta en
tràmit. Segurament que a l’octubre tindrem la conformitat.

Vetllar que arribi la resposta oficial
de l'ajuntament.

Maite

Comissió administrativa

Des de l’ajuntament, encara no han ingressat la subvenció de
vetllador ni de mobilitat.

Tenim pendent el pagament del curs passat a Pam i Pipa i pagar el
material comprat de psicomotricitat.

A l’assemblea s’ha de presentar el pressupost per curs 2022-2023.

Enviar al Xavi els la previsió de
pressupost de cada comissió.

Totes les
comissions



Monitoratge per a les
activitats de la CAFI

Pam i Pipa ha fet arribar el resum de despesa en monitoratges del
curs 2021-2022: per part de la Cafi es van sol·licitar 20
monitoratges gratuïts que inclouen reunions de comissions mixtes,
xerrades i assemblees. En total van ser 84 famílies (114 infants) les
que van fer ús d'aquest servei. Això ha suposat un cost de
292,20€.
S’acorda que és una despesa que podem continuar assumint. Ja
que es dona importància a promocionar la participació a les
activitats de la CAFi i a les reunions de les comissions, així que es
creu convenient mantenir la gratuïtat dels monitoratges de la CAFI.
- Caldrà parlar amb l’escola per saber quin criteri segueixen amb
els monitoratges de les reunions d’escola.
- Procediment:
⇒ Cada comissió assumirà el cost dels monitoratges de les seves
activitats
⇒ El cost dels monitoratges de les assemblees o que no pertanyin
a cap comissió en concret les assumirà la Comissió de Persones
d’enllaç
⇒ Quan es vulgui un monitoratge s’haurà de contactar amb la
Maite, que serà la persona referent dels monitoratges.

Posar el tema en la OD de temes
a parlar amb gestió.

Raquel / Anna

Tenir en compte la despesa dels
monitoratges al pressupost de
cada comissió

Totes les
comissions

Informar als membres de les
comissions del procediment a
seguir per demanar monitoratge

Totes les
comissions

Comissió solidària

La Pili serà la representant a la JuDi de la Comissió Solidària.
Parlarà amb la mare que hi ha a la comissió per informar-se de les
activitats que es podran dur a terme aquest curs. Preguntar quines
mestres hi ha.

No tenim la informació de si l’escola té necessitat d’ajuts
econòmics per asegurar la igualtat d’oportunitats.

Recopilar informació de l’estat de
la comissió

Pili

Comissió de festes
La Comissió té membres i esta activa. La Pili canvia de comissió i
per tant no hi ha representant de la comissió a la JuDi.

Preguntar si hi ha alguna persona
interessada a la comissió

??



Comissió de pati

La construcció d’un sorral de pati de mitjans a la zona del tipi es
queda parat per donar prioritat a la inversió en la seguretat dels
elements del pati.

Se segueix utilitzant les barres de la pista tot i que no es
compleixen les mesures de seguretat. Li han passat un pressupost
a l’equip de gestió per posar un paviment continu homologat (3000
euros + el què valgui retirar el què hi ha ara).

Des de l’escola s’ha suggerit d’afegir alguna barra més. No es
contempla en el pressupost de la Comissió de Pati.

Com es va quedar a finals del curs passat, la Comissió de Pati farà
el manteniment bàsic i donar suport a l’escola. El projecte de pati el
lidera l’escola. Per fer-ho ha organitzat un equip de mestres per
elaborar un projecte integral de pati i la seva gestió.

Demanar a l’equip de gestió com
tenen el pressupost per
infraestructures del pati per
assumir el cost de les barres que
voldríem afegir a l’element.

Marta

Comissió d’activitats
complementàries

Estan preparant la preinscripció.

Cal que les informacions que s'han de traslladar a les famílies per
mail o per actualitzar la web, s’enviïn al correu electrònic de la
Comissió de Comunicació.

Sala de la CAFI

Encara no s’ha començat a netejar la sala de la CAFI.

Ha entrat aigua de les pluges. El Joan Manel està avisat perquè
passi la incidència a l’ajuntament. També es veu afectada l’aula de
taller.

Posar el tema en la OD de temes
a parlar amb gestió.

Raquel / Anna

Protegir de l’aigua el material
sensible. Pili

Dubte d’una família
Traspassar a l’equip de gestió les inquietuds d'una família en
referència a la diferencia en la celebració de l’aniversari si és
durant el curs o al final de curs.

Posar el tema en la OD de temes
a parlar amb gestió.

Raquel / Anna

Data propera reunió: pendent


