
CURS 22/23
REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 18

Assistents: Pili, Anna, Virginia, Maite, Xavi, Laia Data: 23/02/23
Hora: 14’45 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents.

Portes obertes de
l’escola

Escola diu que els voluntaris es posin a la placeta. Hi haurà 3 grups de famílies.
Els voluntaris poden arribar a les 10,15h aprox per rebre els que acabin la ruta
primer.

Redacció del RRI S’ha fet difusió a les comissions.De moment hi ha: Carles, Anna, Virginia, Laia,
Pili…

Mobilitat

Campanya Clean cities: jornades d'intercanvi d’experiències i tallers que fan a
Madrid a nivell europeu el dia 28/2. Se’ns ha convidat com a grup impulsor
d’entorns escolars saludables. Hi anirà un representant de la comissió de
Mobilitat.

Quan hagi passat,
estarà bé que ens facin
arribar alguna foto per
penjar a l’infoitk

Virginia

L1 a partir del 13/03: es farà un mail per informar a les famílies de que s’obre el
servei a la línia 1.

Redactar i enviar mail Mobilitat
(Virginia) i
comunicació

Reunió ajuntament edifici emblemàtic 7/3/23 on van representants de la comissió
mixta de mobilitat, on s’explicarà el pla parcial urbanístic de la zona de sota
l’escola entre el Mercadona i la ctra de Pont. No se sap si és una reunió oberta o
restringida als afectats. S’intentarà saber l’impacte de l’obra per l’escola.

Mobilitat ens farà el
traspàs del que s’hi hagi
dit.

Mobilitat.

Reunió JuDI + CoDi 24 de febrer a les 14’30h. Qui assistirà? Pili, Xavi potser…
Cal afegir algun tema?

Educativa
Cal contrastar que les persones que demanin monitoratge gratuït tinguin la Cafi
pagada?
Creiem que és un tema que s’ha de proposar i votar en assemblea.



Festes
Consulta que ha fet la Raquel: No ha sortit cap persona voluntària més, ni per les
portes obertes ni pel grup de treball del règim intern.

Participació a la
CAFI

Proposta del mail per animar a les famílies a col·laborar a la CAFI, pendent
d’enviar.

Assemblea
Data de l’assemblea: s’ha de convocar amb 15 dies, per tant, en parlem a la
propera reunió.

Tots

Data propera reunió: 2/3/23


