
CURS 22/23

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 4

Assistents: Pili, Carles, Anna, Xavi, Maite, David i Raquel Data: 29/09/2022
Hora: 21 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Monitoratge gratuït
La Mercè ja no es queda a cobrir el monitoratge de les reunions. Si hi ha la
necessitat més enllà de l’hora de prolongat es contractarà un monitor. La ràtio és
d’1 monitor per cada 15 infants.

Monitoratge de
l’escola

Les reunions de l’escola tindran monitoratge pagat per les famílies que en facin
ús. L’equip de gestió demana parlar del tema demà a les 15’30h.
Acordem que fem una proposta de data amb més temps per organitzar-nos i
parlar de més temes que tenim pendents. Data: dimarts dia 4 d’octubre a les 15h.
Hi podrà anar la Pili, el Carles i l’Anna.

Comunicar l'acord a
gestió

Carles

Obertura del pati a
partir de les 16h

Ja tenim el document oficial de l'ajuntament autoritzant l'obertura del pati a partir
de les 16h.

Grups de whatsapp
i reunions d'aula

Al Consell d’Escolar es va traslladar el criteri de l'escola a l'hora de convocar les
reunions d'aula d'inici de curs. En resum: cal esperar a l’adaptació dels infants i
que els mestres nous hagin tingut l’acompanyament necessari per poder portar
una reunió.
Sobre actualitzar o crear els grups de WhatsApp d'aula. S’ha d’esperar a les
reunions d’aula perquè cal explicar les normes dels grups, que les famílies agafin
el compromís de complir-les i signar l’autorització per estar al grup de whatsapp.
Els grups d’aula només es transmeten informacions puntuals i els mestres ja
estan al cas si el grup d’aula no té grup de whasap o aquest no esta actualitzat.



Idees per
l'assemblea

Els cartells són molt similars entre ells i no resalten. Per motivar l'assistència es
pot posar una frase tipo: "Si tens interès a estar alguna comissió el dia de
l'assemblea és el teu dia".

Pluja d’idees sobre els punts de l’assemblea:

Començar amb l’explicació de l’equip de gestió sobre les informacions i novetats
del curs.

Presentació general de La Cafi: Carles

Cada comissió ha de dir les activitats fetes el curs passat i el pressupost pel curs
actual.

Motivar la participació de les famílies.

Berenar - tertúlia del què fa cada comissió. Es poden aprofitar els cartells de
l'assemblea de l’any passat.

Loteria de Nadal
Nou funcionament més optimitzat amb l'opció de compra online i un altra premi
extra. La Isa farà el procés aquest curs amb la Pili i així podrà passar el relleu.

Regal
acomiadament de
sisè

A Festes es fa pressupost de 550€ per fer el regal de comiat (10€ per infant).
S’explicarà a l’assemblea ja que hi ha moltes famílies que no ho coneixen.

Desnonament d’una
família de l’escola

Des de l’escola ens demanen que utilitzem el mitjà de comunicació que tenim per
difondre aquesta situació que està passant a nivell general i que una familia de
l’escola ho està vivint en aquest moment.
Parlarem amb l’escola. Poden redactar un mail i enviar-lo conjuntament. La idea
és que el mail expliqui aquesta situació informant que les famílies que vulguin
colaborar poden preguntar com fer-ho enviant un mail (hem de preguntar a quina
entitat o persona s’han de dirigir).

Comunicar l'acord a
l’equip de gestió

Carles

Data propera reunió: dimarts dia 4 a les 15h amb l’equip de gestió


