
CURS 22/23
REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 13

Assistents: Anna, Isa, Laia, Virgina, Carles, David, Raquel Data: 19/01/23
Hora: 14:30h

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Comissió mobilitat

Places totals del servei de bus amb monitoratge: Hi ha 12 infants usuaris. La
comissió valora d’ampliar a 15 places.
L’ajuntament ha atorgat un ajut que abarateix el cost per les famílies. El cost del
servei queda a 15 €/mes.

Preparar mail informatiu Virginia

Comissió educativa
Des d'educativa es preveu fer la xerrada el dia 10 de març. És data provisional a
l’espera de la confirmació del ponent (Jordi Mateu) i de que no hi hagi cap altre
acte programat des de la CAFI i escola per aquest dia.

Premis AFFAC Mobilitat va presentar el projecte el curs passat i no es pot repetir. Per aquest any
no tenim cap projecte.

Comissió
Finançament

- Subvencions de la diputació de Barcelona per entitats sense ànim de lucre:
Amb l’Olga s’ha parlat per presentar el projecte del banc d’hores. Des de
finançament estan preparant el projecte.

- Es demana la subvenció del Kit Digital encara que és probable que no ens la
donin.

Contracte Pam i
Pipa

Pendent de firmar. Esperem a firmar la setmana que ve per posar adjunt l'acord
amb la comissió de mobilitat.

Alumnes sociologia Alumnes de 2n batxillerat del Pius demanen a la Cafi de fer una entrevista per un
estudi sociològic a la Cafi com a entitat. Proposen dia 6 de febrer.

Contactar-hi Carles

Comissió
comunicació

Actualització de la web: pendent d'actualitzar les normes de menjador i la
informació de cada comissió

Actualització Raquel



Assemblea de la
CAFI

Cal definir l’objectiu per l’assemblea del 2n trimestre. Propostes:
- que serveixi per crear vincles explicant projectes en comú que anteriorment
s’havien fet: trobades en familia, acampades familiars, caminades,...
- donar veu a les famílies.
- buscar un altre nom que no sigui assemblea.

Data propera reunió: 26 de gener a les 21h telemàticament


