
CURS 22/23

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 2

Assistents: Pili, Carles, Anna, Xavi, David, Maite i Raquel Data: 15/09/2022
Hora: 21 h

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Preparació de
l’Assemblea

Amb la jornada intensiva es creu poc viable fer una
assemblea el 30 perquè hi hauria poca assistència. Es fa
proposta d’aplaçar-la al dia 7 octubre.

Parlar amb gestió de si el dia està lliure Anna

Fer convocatòria per mail Raquel i Anna

Obertura del pati a la
tarda

S’ha parlat amb l’equip de gestió. De cara a l’octubre s’obrirà
el pati a les 16h prèvia recepció d’un escrit de l'ajuntament
donant el permís.

Nova porta d’entrada a
l’escola

Des de l’escola, estan esperant que arribi i coloquin el cartell
de l’Escola Ítaca per fer la inauguració.

Comissió de Mobilitat

No hi ha representant a la JuDi que estigui al cas del
funcionament de la comissió.

Caldria tenir el pressupost per l’assemblea. Si els serveis de
mobilitat no són autosuficients i valoren que la CAFI hi posi
diners, s’hauria d’aprovar a l’assemblea.

Encara no s’ha cobrat la subvenció. Falta informació: si hi ha
notificació de pagament de la subvenció, com es paguen les
beques, el funcionament dels pagaments.

Concretar una reunió amb el Xavi, el
Carles i l’Andreu per resoldre dubtes i
acordar la forma de coordinació.

Carles



Comissió de Menjador

La normativa de menjador està a la web però no a l’aplicatiu.

La Mercè no té constància dels infants de p3 que es poden
quedar o no a menjador.

Hi ha hagut un infant de p3 que es volia quedar a menjador
sense haver-ho parlat amb la tutora. Ha pagat el menú i no
s’ha pogut quedar.

Parlar amb la comissió si cal posar
normativa a l’app.

David

Parlar amb la comissió de com
gestionar el retorn de diners del menú i
donar l’explicació educativa a la família
que s’ha trobat que no podia deixar
l’infant a menjador.

David

Falta pagar a Pam i Pipa la despesa generada el curs passat
pel servei de menjador.

Dir-li a la Cristina que facturin el que
falta del curs passat. David

Pam i pipa ha demanat un llistat de les famílies que tenen
beca de menjador i no paguen la quota de la CAFI.
Des de la CAFI no tenim la informació. Cal demanar a
l’equip de gestió quin procediment se segueix.
El preu que té de referència el CCB per beca: 6’33€.

Posar la consulta a l’OD de la reunió
amb l’equip de gestió Raquel

Normativa del preu del
menú

Des de l’AffAc demanen al departament que facin uns
càlculs econòmics més ajustats a la realitat, ja que el preu
del menú esta per sota del cost del servei.

Monitoratge per a les
activitats de la CAFI

Logisticament, tresoreria té més feina si ha de distribuir la
despesa del monitoratge a cada comissió, ja que des de
Pam i Pipa s’envia una única factura. Així doncs, s’anula
l’acord pres en l’anterior reunió per motius de gestió.

El cost del monitoratge es posarà al pressupost de la
Comissió de Persones d'Enllaç. Per tant, les comissions no
hauran d’assumir el cost dels monitoratges en el seu
pressupost.

Quan es vulgui un monitoratge s’haurà de contactar amb la
Maite, que serà la persona referent dels monitoratges i farà
la demanda del servei a la Mercè.

Comentar els acords presos a la
Comissió de Pati, Mobilitat i Educativa
que no hi són presents.

Comentar amb la Mercè com anirà la
demanda de  monitoratge aquest curs.

Maite



Activitats de fora de
l’escola

Un grup de famílies ha acordat amb la Crica de fer un horari
de circ extraescolar per infants de l’escola. Podria haver més
famílies interessades.

Des de la comissió de Comunicació, hi ha la idea de posar
una cartellera a disposició de les famílies per compartir
informacions de caire particular. Quan hi hagi l’entrada nova
s’estudiarà on es podria posar i es crearà una normativa per
establir normes bàsiques de funcionament.

Data propera reunió: dijous 22 de setembre a les 21h.


