
CURS 22/23

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 9

Assistents: Anna, Carles, Marta, Maite, Xavi, Isa, Pili, David i Raquel Data: 03/11/2022
Hora: 14’30 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents

Reglament de règim
intern

A la Junta Dinamitzadora estem tots d’acord que volem una seguretat i
tranquilitat alhora de fer gestions i compres des de la CAFI. Treballarem per fer
un document de reglament de règim intern.

Crear un document
base al drive

Anna

Comissió de
mobilitat

Es proposa data de reunió de la comissió de mobilitat i la Junta Dinamitzadora el
divendres dia 11 a les 9’15h.

Queda pendent pagar una despesa de la comissió de 150 €. Es pagarà en els
propers dies.

Comissió de festes S’ha gestionat el berenar: moniatos, coca i fruita.

Comissió de
finançament

Quan tinguem més informació s’enviarà el mail de la loteria amb el format
d’altres anys.

Hi ha una subvenció europea a la que ens podem acollir per fer millores a la
web. Pel gruix de feina que genera, es valora el suport d’una gestoria per portar
els tràmits. Les despeses de la gestoria quedarien cobertes per la subvenció
mateixa. Des de la comissió de finançament poden fer els contactes necessaris
amb la gestoria.

Es parla que hem fet tard a presentar-nos al Premi Carles Capdevila 2022.
Estarem al cas per properes edicions.

Enviar mail Raquel



Comissió de
persones d’Enllaç

La Maite ha transmès la inquietud d’algunes famílies sobre els comentaris que
s’han generat entre els infants, a l’hora del pati, arrel de la xerrada del porno
dirigida a adults.

Des de l’equip de gestió parlaran amb les mestres de grans per saber el què ha
mogut entre els infants. En cas necessari, es tractaria el tema en les assemblees
d’aula.

Reunió amb les
codirectores Serà el divendres dia 11 a les 14’30h. Enviar ordre del dia a

les codirectores
Carles

Data propera reunió: pròxim dijous a les 21h ?


