
CURS 22/23
REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 17

Assistents: Pili, Virginia, Xavi, Carles, David, Anna, Maite, Raquel Data: 16/02/23
Hora: 21’30 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Traspàs últim
consell escolar

Es van parlar dels ingressos i les despeses previstes.

Es comenta que no hi ha continuïtat en el projecte de música de l’escola perquè
depèn de la mestra que hi hagi.

S’expliquem les motxilles econòmiques d’infants amb necessitats educatives
especials.

Ha canviat el regidor que acudeix al Consell Escolar, ara és el Jamaa Mbarki.

Treball per evitar l’exclusió escolar a l’escola.

Comentar al consell
escolar la preocupació
de que no hi hagi
projecte musical. Hi ha
consell escolar el 27 de
març.

Maite

Comissió de
mobilitat

Pam i Pipa ha ingressat les quotes que han pagat les famílies pel servei de bus
en els mesos d’octubre, novembre i desembre. Des de la CAFI es va pagar el
servei el mes d’octubre. Els mesos de novembre i desembre el van pagar des de
l’ajuntament.

Ha canviat la referent del projecte de bus a l’ajuntament. El servei es segueix
fent.

Redacció de règim
intern de la CAFI

El Carles ha enviat la proposta de missatge per passar per les comissions
perquè la gent que vulgui s'apunti al grup de treball del règim intern.
En principi, les trobades es poden fer els dijous a les 14’30 a la sala de la CAFI.
La primera trobada serà el dia 2 de març a les 14’30h a la sala de la CAFI.

Enviar el whatsapp a
cada comissió.
La Raquel li envia a la
Queralt de Festes

Tots

Carnestoltes
S’ha rebut l’ingrés dels diners prestats per la compra avançada de la roba del
carnaval. Tema tancat.



Contracte de Pam i
Pipa

Treiem del contracte el punt de mobilitat perquè el servei és gratuït durant el
2023.

Signar el contracte i
enviar-lo a Pam i Pipa Carles

Gestions de
documentació

Ja està demanada la còpia dels estatuts a la generalitat.

Quan els tinguem demanarem el nif definitiu a hisenda.

La subvenció de la vetlladora ja està justificada. Tema tancat.

Comissió de
complementàries

Si a última hora un monitor/a no pot fer l’activitat complementària, s'avisa a les
famílies i si algú no pot recollir l’infant se’ls hi dona la opció d’anar a prolongat. Si
no hi ha places de prolongat, la comissió de complementàries pagarà el cost del
monitor extra.

Portes obertes de
l’escola

Pendent saber si l’escola necessita voluntaris de la CAFI i quina funció han de
fer.
Voluntaris: Pili (segona, tercera hora), Maite (primera hora), Irene, Lidia (tot el
matí).

Parlar amb l’Olga Pili

Comissió de
menjador

Hi ha hagut alguna queixa del menjar. Es va recollint per parlar-ho a la reunió
mixta de menjador.

Disfresses
Hi ha algunes famílies que no estan d’acord en que els infants no puguin anar
disfressats a l’escola per carnestoltes. Hi ha discrepàncies amb el projecte
educatiu.

Data propera reunió: 23/02/2023 a les 14’30h.


