
CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 13

Assistents: David, Xavi, Pili, Marta, Carles, Anna, Raquel Data: 12/05/2022
Hora: 21h

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Tasques a comentar:
Monitoratges escoles: l’escola i Pam i Pipa han confirmat que
paga l’escola els monitoratges de les reunions d’escola.

Tasques pendents:
Comissió de menjador: pendents de la
reunió de dimarts que ve per tractar la
normativa. Pendent visita menjador

David

Comissió de Pati

La Marta esta liderant les necessitats pel dia especial, es
necessita material i té una logística complexe.
L’objectiu és fer tasques de gran envergadura i que no es
poden fer com a tasques petites de cada aula. Un altre
objectiu és solucionar problemes de seguretat dels espais del
pati. temes d’arreglos de seguretat.
Els mestres s’encarreguen de crear una graella amb les
feines per zones i un responsable de cada zona.
Un tema de seguretat a solventar és el terra amortiguador de
les paral·leles. Cal decidir què es fa amb el terra de les
paral·leles. Inicialment es va fer amb sorra però sense
drenatge, és un problema quan plou i la sorra marxa cap a la
pista i això fa relliscar als infants. La opció més viable és
posar-hi escorça, tot i que implica un cost elevat i una feinada.
L’altre tema de seguretat és el manteniment del terreny
adjunt: hi ha trossos de tanca oberts i algunes persones hi fan
córrer els gossos. Es contempla posar uns cartells, que hi
posi que aquest terreny en fa ús l’escola Ítaca, per informar i
conscienciar al veïnat i així es deixi d'utilitzar pels gossos.
L’esmorzar s’organitza i es paga des de l’escola. Ho porta el
Rubén.
Organitzativament cal saber quanta gent participarà.

Dir als mestres de la comissió que
parlin amb l’equip de gestió per posar el
cartell al terreny adjunt

Marta

Demanar implicació dels mestres, que
transmetin als infants el valor d’aquest
dia

Anna

Demanar als mestres de la comissió
que tinguin les graelles de les tasques
per la setmana que ve i penjar-les a la
rampa perquè les famílies s’apuntin

Marta

Les persones d’enllaç haurien de
colaborar en motivar la participació

Maite

Vetllar per tenir el cartell a principis de
setmana

Anna i Raquel



Xerrada educativa

Acta anterior: Es comenta que la Catherine L’ecuyer va cobrar
un preu elevat per fer la xerrada. S’esperava més assistència.
Aniria bé que la comissió educativa en fes una valoració.
Posar-ho en la següent acta que hi pugui assistir la
representant de la comissió educativa.

Posar com a tema a la propera acta Raquel

Comissió de Menjador

Per contrastar el cost del servei de menjador, caldria fer una
recollida de dades, Té el guió de preguntes el David.
Seria útil tornar a passar l’enquesta de satisfacció de l’any
passat a les famílies i tenir els resultats penjats al drive.
Caldria afegir alguna pregunta sobre en nou aplicatiu de
menjador.

Cal fer la revisió del contracte amb Pam i Pipa i fer una
proposta. Acordem tractar aquest tema a la propera JuDi: 19
de maig a les 14’30h.

Fer la recollida de dades del servei de
menjador (preguntes generals sense
entrar amb les dades de contractes)

David

Buscar l’enquesta del curs passat i
comentar-ho a la comissió.

David

Treballar el document del contracte
individualment

TOTS

Llista de voluntaris

Proposta d’algunes mares que li han comentat a la Laia que
poden ajudar en tasques puntuals de la Cafi (per exemple
treure plafons quan hi ha xerrades, alguna tasca el dia de la
festa major… ). Es podria fer una llista? Es podria comentar a
l'assemblea?
Posar-ho en la següent acta que hi pugui assistir la Laia

Posar com a tema a la propera acta Raquel

Mail de l’Ajuntament

Rebem un correu del Pla d’igualtat de gènere. Proposen fer
un grup de discussió amb membres de les entitats de
Manresa per aportar necessitats. Li podria interessar a alguna
familia. Envia a educativa aviam si ho volen posar a la web

Enviar a la comissió educativa aviam si
ho volen posar a la web

Anna fet

Subvenció de
l’Ajuntament

L’han concedit però no sabem l’import perquè encara no han
publicat la resolució.El mes de juny tindrem la informació.
Es recorda que aquesta subvenció es va demanar per ajudar
a pagar part del cost de la figura de vetlladora de menjador.



Donació CAFI pel fi de
curs de sisè

És un tema del que no s'ha trobat acords escrits.
Parlant amb diferents persones s’extreu varies informacions:
Una mestra explica que des de fa temps la Cafi fa un donatiu
de 5 € per cada infant de sisè col·laborant amb el què
decideixen fer com cosa especial de l'últim curs.
El tresorer de l’escola diu que ho paga íntegrament les
famílies.
Altres anys, des de tresoreria, es restava del pressupost de
festes.
La comissió de festes no en té coneixement ni s’ha
pressupostat aquesta despesa per aquest curs.
Pares de 6è demanen una col·laboració de 10 € per infant i
finançar el berenar de comiat com s’ha fet sempre.

Acords si es valora seguir fent l’aportació:
-Cal establir uns criteris de l’aportació econòmica.
-Pressupostar-ho com a partida especial de 6è.

Gestió d’un acord ràpid per aquest any Carles

Berenars d’aniversari de
petits

Fins el 2019 els berenars d'aniversari de petits els pagava
l’escola. A partir d'aquesta data ho ha anat pagant la cafi.
No s’ha trobat acords escrits.
Aquesta despesa esta adjudicada a festes i des de la
Comissió no n’eren conscients.
No està inclosa en el pressupost.
Es tindrà en compte de cara al pressupost del curs que ve.

Aportació d’una
família

A l’hora d’entrar a l’escola a les 9 i a les 14’30, hi ha infants
que es queden a la rampa i tarden a anar cap a l’aula per ser
els últims d’entrar. En aquest moment la porta del carrer
encara està oberta i no hi ha presència de cap mestre.
A l’hora d’acollida hi ha infants a la rampa sense supervisió.

Parlar-ho amb les mestres de la
comissió de persones d’enllaç.

Maite

Data propera reunió: 19.05.2022 a les 14’30h.


