
CURS 22/23

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 6

Assistents: Maite, Anna, Carles, Pili, David, Xavi, Marta, Raquel Data: 13/10/2022
Hora: 21:00 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Assemblea

Logística: Les cartolines es penjaran al menjador i el berenar serà a dins per no
trencar la dinàmica i que no es dispersi la gent.
Cal recordar passar un paper per posar el nom i dni, perquè quedi registrada
l'assistència.

Moderadora: Maite
Pren Acta: Raquel

Guió:
Benvinguda: Carles (llegeix text) 5’
Intervenció de les directores 10’
Intervencions comissions explicant el què s’ha fet el curs passat i el pressupost per
aquest curs:
Presentació power point - Xavi 5’
Complementàries - Carles i Noemí 5’
Comunicació - Raquel 5’
Educativa - ? 5’
Enllaç - Maite 5’
Festes - Pili 5’
Finançament - Mònica 5’
Menjador - David 5’
Mobilitat - Andreu 5’
Pati - Marta 5’
Solidària - Pili 5’
Administrativa - Xavi 5’
Torn paraula - Maite 10’
Votació del tancament: abstencions, en contra, a favor 4’
Votació de pressupost: abstencions, en contra, a favor 4’
Donar pas al berenar: Carles 4’



Preu del tiquet de
menjador

Es va fer una reunió amb l’equip de gestió, comissió de menjador i Junta
dinamitzadora per parlar de com s'ajusta el preu per complir la normativa. I
s’acorda:

La CAFI parteix de la base de que no es toqui la qualitat alimentària ni la quantitat
de ràtio amb el personal. Pamipipa aquest curs, després de fer números, ens ha
demanat 6,25€ per tiquet. Fent números de possibles estalvis, es pacta com a
solució reduir un monitor de petits, que ara per ara no es necessita perquè ha
baixat l’assistència al menjador. Un monitor dividit pels infants que es queden surt a
un estalvi de 0,12€.
Amb això, un tiquet costaria 6,13€ a Pamipipa.
Partint de mesos de 20 dies, els preus queden:
-Infants becats i fixes (100% dels dies): 6,18€
-De 8 a 19 dies al mes per família: 6,35€
-Menys de 8 dies al mes per família: 6,60€
-No CAFI 6,80€
La regularització es farà al final d’octubre i s’aplicarà retrospectivament des del 5
de setembre.

Data propera reunió: pendent de concretar


