
CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 16

Assistents: Pili, Xavi, Anna, Dani (Comissió Menjador), Carles, Raquel, Maite Data: 1/6/22
Hora: 20,30h

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Pressupostos
rentaplats i visita
temes qualitat
productes (Pili)

Explicar el parlat amb la Cristina de Pamipipa, productes ecològics,
controls de sanitat, càlcul de les racions, seguiment de qualitat dels
productes, la seva recepció i seguiment, pressupost taula calenta, preu
servei tècnic de reparació a Manresa.
Ampliació garantia del rentaplats.
Concretar per anar a dinar, es poden fer dos grups dies diferents.
Maite i Pili farem passeig sorpresa després d'haver comprovat con ens
posen a nosaltres el menú, un altre dia veurem com els hi fan als peques.
El dimecres 1 de Juny van ser 14 nens en tot el cole que no s'havien
apuntat a menjador.

Pili anirà a la propera reunió de la
comissió de menjador a explicar-ho.

Pili

Revisió contracte
amb Pamipipa

Seguim revisant el conveni, intentant incloure tot el que a hores d’ara
coneixem de la relació amb Pamipipa, incloent el que econòmicament
depèn de la CAFI i el que no (el que depèn o paga escola, els serveis de
prolongat i acollida…). Revisió ortogràfica i estructural-Anna

La setmana que ve ho compartim amb
la comissió de menjador perquè facin
aportacions/modificacions.
Després traslladem a Pam i Pipa les
modificacions/ampliacions que ha de
fer l’empresa.

Anna (revisió)

Neteja sala Cafi
(Pili)

Qui se'n cuida? S'ha de comprar pala, escombra, bosses d’escombraries,
plomall…

Parlar amb gestió perquè l’empresa
de neteja passi regularment per la
sala de la CAFI

Anna

Gir entrada
caravanes per
l'acampada. (Pili)

Al Javivi li han comentat algunes famílies que és complicat fer el gir per
entrar les caravanes al pati, si es pot posar alguna cosa aquell dia per a
que no hi hagi un cotxe aparcat aquell dia en l'últim tros per facilitar
l'entrada, mobilitat podria tenir alguna idea de què podem fer?

Parlar amb el Ramon (substitut del
Joan Manel) per si es pot posar una
senyal vertical o con per poder fer bé
el gir.

Pili

Comissió de festes
(Pili)

Ens explica algunes de les activitats i propostes que es duran a terme el
dia de l’acampada.

Data propera reunió: 9 de juny de 2022


