
CURS 22/23
REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 15

Assistents: Pili, Carles, Laia, Anna, Virginia, Cristina, Andreu, Isa, Maite, David i Raquel Data: 02/02/23
Hora: 14’30 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Grup de famílies pel
Carnestoltes

Des del grup de Carnestoltes demanen préstec de diners per avançar el
pagament de la roba. Les pròpies famílies es cuidaran de recollir els diners i
retornar-los. Calculen que seran uns 300 €. Justificarien els diners que
necessiten amb les factures de la botiga.
Les disfresses que s’han de fer són per 28 adults i els infants van per lliure.

Explicar la proposta al
tresorer

Raquel

Comissió de
Mobilitat

Des de la comissió de mobilitat veuen que no és convenient la proposta
d’aparcar al descampat del costat del mercadona: no és de l’ajuntament;
realment no es veu que sigui una solució ja que les places s’acaben omplint i
acaba habent poca rotació; les polítiques municipals van en la línia de reduir la
circulació als voltants de les escoles.

Com van explicar les mestres de l’equip de gestió sobre el carril de petó i adéu:
es valora que no és adequat per criteris pedagògics.

El Moviment del bicibús de Catalunya presenta el projecte del Bicibus als premis
affac. Demanen a les ampes que tenen aquest servei que s’hi adhereixin. La
comissió valora que és una bona iniciativa, sobretot per visibilitzar aquesta opció.

S’informa que el Consell de mobilitat de Manresa té la intenció d’augmentar els
carrils bici de la ciutat.

Demà la comissió té una reunió amb l'ajuntament respecte a la subvenció del
servei de monitoratge al bus. Ja els hi han avançat que la subvenció no
contempla que hi hagi un pagament de les famílies per ser usuàries del servei.

Quan es tingui tota la
informació de les
novetats del servei de
monitoratge de bus,
enviarem un mail a les
famílies

Virginia



Contracte amb
Pam i Pipa

Pendent de posar el preu que costa la gestió de mobilitat abans de signar
contracte Pamipipa.

Demanar a Pam i Pipa
el preu de les hores de
gestió

Andreu

Afegir el document al
contracte

David

Comissió de
Menjador

Pamipipa envia els menús molt tard. Què es pot fer?
Esperem que donin resposta al mail que se li va enviar a Pam i Pipa demanat-ho.
Surt la proposta de demanar que s’enviï amb una setmana de marge, havent un
cap de setmana pel mig.

S’han de programar les portes obertes al servei de menjador.

Consultar el tema de les
portes obertes al servei
de menjador

David

Recordar a Pam i Pipa
la seva participació a les
portes obertes de
l’escola

David

Portes obertes de
l’escola per les
famílies noves

Portes obertes seran el 25/2. Cal voluntaris per informar a les famílies del
funcionament de la CAFI: Carles, Pili, Maite (primera hora)

Demanar a gestió l’hora
i el circuit que faran les
famílies

?

Subvenció diputació Des de finançament ja han enviat el projecte de suport al banc d’hores.

Data propera reunió: dijous dia 16 de febrer


