
CURS 22/23

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 8

Assistents: Anna, Carles, Marta, Pili, Xavi, Maite, David, Raquel Data: 27/10/2022
Hora: 21’15h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Comissió de Mobilitat
La comissió funciona internament, hi ha una dificultat de comunicació amb la resta
de la CAFI. Es fa la proposta de que l’Andreu es connecti de tant en tant a la
reunió de la JuDi per anar explicant la organització de la comissió i posar en comú
els acords que es vagin prenent.
Queda pendent el pagament de les beques del curs passat (400-500 € ). L’escola
va demanar les beques i es va quedar de pagar-ho desde l’escola.
Acordem de fer una reunió amb la comissió mixta de mobilitat per parlar dels
temes següents:

- Funcionament de la CAFI amb el canvi de Junta.
- Posar en comú el funcionament de la comissió.
- Com es pagaran 4 dies de monitoratge de setembre.
- Contracte de l’empresa de monitoratge.
- Tractes amb Pam i Pipa.

Buscar data reunió
mixta de mobilitat i JuDi

Marta

Reglament de règim
intern

Ajornat per la pròxima reunió de la JuDi.

Comissió de
Menjador

- Estava pendent demanar a Pam i Pipa com gestionen les hores dels informes
amb les monitores. Resposta: Estan complint l’acord fet: si hi ha sortida els/les
monitors/es no treballen i les hores les recuperen fent informes.

- S’ha aclarit amb Pam i Pipa que cal que la situació de tots els monitors estigui
regularitzada.

- L’estona de migdiada es veurà reforçada, alguns dies, amb voluntaris del banc
d’hores.

- La xerrada de Pamipipa del dia 10 de novembre la organitza la CAFI i el
monitoratge va a càrrec nostre.

Enviar el mail que ha de
passar per llista a la
Comissió de
Comunicació

David

Demanar el cartell Raquel



Reunió JuDi + CoDi Properes dates: 11 novembre i 16 desembre, de 14’30 a 16h.
De cara el segon trimestre intentarem trobar-nos l'últim divendres de cada mes.

Acta assemblea de
la CAFI Esta pendent d’enviar l’acta de l’assemblea

Revisar redacció de
l’acta

Anna

Enviar l’acta a les
Codirectores perquè
revisin la seva part

Raquel

Comissió solidària Pendent que el David torni de la baixa per fer la reunió a 3 bandes: entre
solidària, el  Xavi i el David. (Parlat a l’acta nº7)

Estarà al cas. Pili

Tresoreria

Accions realitzades que quedaven pendents del curs passat:
Pagament a Pam i Pipa de la despesa del servei de menjador.
Pagament de les obres de pati (paral-leles)
Hem cobrat la subvenció de la vetlladora de l’estona de menjador.

Comissió de
persones d’enllaç

A algunes famílies els hi ha arribat que arrel dels cartells de la xerrada educativa
sobre el porno, s’ha augmentat la curiositat sobre el tema i els infants de la
comunitat de grans i de mitjans parlen del tema sense orientacions, donant-se
converses poc adequades.

Traslladar-ho a l’equip
de mestres

Maite

Data propera reunió: dijous dia 3 a les 14:30 h.


