
CURS 22/23

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 7

Assistents: Pili, Carles, Xavi, Maite, Anna, David, Raquel Data: 20/10/2022
Hora: 21:00 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Valoració de
l’assemblea

L’acta s’enviarà a les famílies amb l’escrit de la importància de participar i de
pagar la quota de la CAFI.

Enviar mail Raquel i Anna

Firma del contracte
de Pam i Pipa

Estem a l’espera que Pamipipa ens envii el contracte definitiu amb les últimes
dades i números decidits.

Traspàs reunió mixta
de la Comissió de
Menjador

Es proposa fer la reunió informativa del servei de menjador per totes les
famílies el dia 10 de novembre. Cal enviar un mail per fer la convocatòria.

Les monitores de petits han transmès el seu malestar ja que s’ha ressentit el
servei perquè s’ha tret la monitora de l’estona de dormir.

Les monitores expressen que no cal anar repetint cada any la formació de
primers auxilis, s’han de formar en diversos àmbits (resolució de conflictes,...).

Queixa de les monitores de que no tenen prou hores per fer els informes. Els
dies que els infants estan d’excursió treballen igualment fent reforços. Això no
és el què es va acordar amb Pam i Pipa.

El claustre ha decidit que no ha de sortir a l’informe de la tutoria un escrit
explicant l'estona de menjador, es comprometen a fer l'explicació oral a totes
les famílies.

Demanar si hi haurà
monitoratge a la reunió de
menjador

David

Demanar a Pam i Pipa com
gestionen les hores dels
informes amb les monitores.

David

Posar a l’acta amb l’equip
de gestió la demanda de les
famílies del retorn de
menjador.

Raquel



Diners de la
Comissió Solidària

Es crea un debat sobre l’enfocament de la gestió dels diners que es recullen
pel fons solidari.
Fins ara s’ha cobert el curs anterior retrospectivament. El pagament previ
l’assumia l’escola.
Es posa sobre la taula l'opció de gestionar-ho a la inversa: que el fons
recaptat el curs anterior serveixi per pagar les necessitats del curs actual i
que l’escola vagi demanant els diners que necessita al dia.

Reunió a 3 bandes: entre
solidària, el Xavi i el David
(secretari de l’escola)

Pili

Propera reunió
CoDi-JuDi Pendent de concretar data. Les CoDis demanen trobar-nos cada 1’5 mesos.

Demanar data Carles

Data propera reunió: pendent concretar


