
CURS 22/23

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 3

Assistents: Xavi, Anna, Maite, Pili, David, Laia, Carles, Raquel Data: 22/09/2022
Hora: 21 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Comissió solidària

Es parla de que no hi ha documents sobre els contactes que s’ha fet altres anys
per fer el marxandatge i els calendaris.
Pel desconeixement que hi ha sobre el funcionament, aquest curs es mantindrà
el mateix pressupost que el curs passat.
Estaria bé poder vendre el què queda i fer comanda nova. Hi ha la idea de que el
disseny de la samarreta surti d’algun projecte d’escola.
El curs passat s’ha fet calendari i venda de marxandatge. S’ha recaudat una
mica més de 1000€.
Hi ha bastant consens en que el funcionament òptim seria que l’escola fes
demanda de la necessitat que hi hagi i des de la comissió treballar per aquest
objectiu, arribant on es pogués. En comptes de donar diners sense saber com es
gestionen.
Definir els membres de la comissió: quins mestres hi ha i augmentar famílies
voluntàries.

Posar a l’acta de la
reunió amb gestió aquest
tema per traslladar a
gestió els acords:
L’escola ens ha de pasar
la necessitat que han
tingut el curs 21-22 i
després els hi
ingresarem els diners
recaudats

Pili

Comissió de pati

El preu de posar el terra de seguretat a les barres de la pista costa 5600€.
La CAFI pagarà 4100€ és l’import que queda del pressupost del curs passat) i
l’escola pagarà 1500€.
Les obres comencen d’aquí 15 dies.



Comissió d’activitats
complementàries

La mestra de la comissió ha demanat quina és la referència de diners amb el què
poden comptar perquè els infants que ho necessitin tinguin gratuïtat a les
complementàries.

S’acorda que des de l’escola facin la proposta del número d’infants que haurien
de fer activitats complementàries segons la seva valoració.

Es fa un llarg debat sobre qui ha d’assumir aquest cost: famílies usuàries, CAFI o
recaudació de fons solidaris. Es creu que el més convenient és que els diners
que es necessiten per cobrir la gratuïtat de les complementàries als infants que
hagin valorat des de l’escola, surtin del fons recaudat per la comissió solidària.

Per diferents circumstàncies, el curs passat hi ha hagut un benefici de 600€ que
es poden reinvertir en la comissió de complementàries (material) i si sobren al
fons comú de la CAFI.

Comissió de
persones d’enllaç

Es consulta si es poden crear els grups de whatsapp de 4t i afegir a les famílies
noves abans de les reunions d’aula (octubre)
El criteri de l’escola és que s'ha d’esperar a les reunions d’aula per fer els grups
de 4t.
Per la resta d’aules, de les que ja hi ha grups creats, les famílies que ho
demanen se'ls poden posar al grup abans de les reunions d’aula.
Es garanteix que després de les reunions d’aula, totes les famílies noves ja
estaran en el grup de whatsapp que els correspongui.

Proposta d’activitat
a la Crica

La Crica ha creat un grup extraescolar de circ, a les 16’30h pels infants d’ítaca
que hi vulguin anar sortint de l’escola.
Hi ha un pare, el Pol, que s’ocupa de la coordinació de l’activitat i demana que
es pugui fer la difusió com es va fer la de les piscines municipals ja que és una
activitat externa amb condicions especials per famílies de l’escola.
L’equip de gestió encomana a la Comissió de complementàries que ho valori.
Des de la Comissió de comunicació es proposa que si la Comissió de
complementàries ho valora, es pot crear una pàgina nova per les activitats
externes ja que no estan vinculades a la comissió.

Traslladar la informació a
la Comissió de
complementàries

Carles



Reunions de la
Junta
Dinamitzadora

Es proposa que caldria programar les reunions amb més antelació.
Quan es faci horari de tarda a l’escola, es pot tornar a alternar l’horari de
migdies i vespres.

Assemblea
Cal enviar mail per avisar del canvi de dia, dient la nova data.
La proposta de dia és el 14 d’octubre, però no se sap si l’escola té alguna
activitat programada per aquest dia.

Demanar al consell
escolar si el dia 14 hi ha
alguna activitat

Maite

Comissió
administrativa

Es presenta la taula de dades pressupostàries que es projectarà a l'assemblea. Enviar els pressupostos
al Xavi

Totes les
comissions que
no ho hagin fet

Data propera reunió: dijous dia 29 de setembre a les 21h. (videotrucada)


