
CURS 22/23

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 10

Assistents: Marta, Xavi, Carles , Anna, Pili, Maite, Raquel Data: 24/11/2022
Hora: 21:30 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Comissió de
mobilitat

Cal concretar els temes per parlar a la reunió. Pendent de convocar. Posar els temes a parlar
en el document d’acta

Raquel

Reunió amb les
codirectores

Cal concretar els temes per parlar a la pròxima reunió codirectores:16 desembre
14’30h.

Les CoDirectores demanen que es paguin els monitoratges de les reunions
d’escola. No està previst en el pressupost, fan la proposta d’ajustar els gastos
d’altres activitats. Des de CoDi argumenten que la CAFI és corresponsable de la
participació de les famílies a l'escola.
Es genera un debat al respecte. Queda el tema obert.

Posar els temes a parlar
en el document d’acta

Raquel

Pendent de tractar:
monitoratges de les
reunions d’escola

Canvi d’adreça de
la CAFI

Ja està fet el tràmit del canvi d’adreça com a associació a la Generalitat, falta
rebre la resposta.
A Hisenda, ja esta canviada l’adreça fiscal. L’adreça social canviarà quan la
Generalitat faci el tràmit.

Contracte de
menjador

La setmana que ve es reuneix la comissió.

S’ha penjat al drive la proposta de contracte que ha enviat Pam i Pipa. Cal
revisar-lo abans de signar, hi ha coses inexactes i falta la informació de mobilitat.

Mirar el document i
donar el feedback al
David

Tots

Reglament de
Règim Intern

Quedem dijous 1 a les 14’30 per seguir treballant el document.

Quotes de la CAFI Caldria enviar un mail per recordar a les famílies la importància de fer el
pagament de la quota de la CAFI i penjar-ho a la cartellera de la porta nova.

Enviar mail Raquel/Anna



Tema per
l’assemblea

Es valora que seria convenient que els beneficiaris del monitoratge que paga la
CAFI siguin les famílies que paguen la quota. S’hauria de valorar el procediment
a seguir per vetllar-ho.

Comissió de pati

A la reunió de comissió mixta de pati, els mestres van demanar que la Cafi
assumeixi el cost de les actuacions del pati i van explicar que s’han repartit
tasques a les aules de l’escola. Però no serà possible, assumir el cost, per
aquest any ja que no hi ha pressupost perquè no es va preveure quan es van fer
el pressupost. En l’assemblea de la Cafi es va aprovar un pressupost de 1000€
per assumir el manteniment bàsic. No ha quedat clar, ja que es demana que la
comissió assumeixi el cost de tasques de construcció. La organització de les
tasques d’aula no les podran assumir les famílies ja que el curs passat es van
responsabilitzar sobre les seves possibilitats i no hi ha voluntat de seguir amb la
mateixa dinàmica.

Anotar al document
d’acta de la reunió amb
la CoDi de parlar de
quines actuacions
plantejades encaixen
amb l’aprovació dels
pressupostos

Raquel

Data propera reunió: 1/12/2022 a les 14’30h.


