
CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 18

Assistents: Pili, Carles, David, Xavi, Raquel, Maite, Anna Data: 15/06/2022
Hora: 21 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents (consultar acta 17)

Comissió de Mobilitat

Dins de la comissió hi ha opinions diferents sobre com hauria de ser la
gestió del servei de bus pel curs que ve.
Aquest curs està portant els comptes l’Andreu. Fins a final de curs Pam i
Pipa no paga els ingressos que té pel servei a través de l’app. I això
causa que durant el curs s'ha de pagar varies factures elevades sense
tenir constància dels ingressos que fan les famílies.
Hi ha dues propostes: desvincular-ho totalment de Pam i Pipa o que
Pam i Pipa traspassi els diners trimestralment i es pugui fer un balanç.
Pendent doncs de que des de mobilitat es decideixi la organització del
servei de bus pel curs que ve. Si Pam i Pipa intervé en el servei de bus,
ha de quedar per escrit al contracte.

Demanar a la Marta quina
és la decisió de la comissió.

Carles

Reunió amb l’equip de
gestió

L’equip de gestió fa la proposta de trobar-nos el: 27, 28 o 29 de juny a
les 16h.

Fer Doodle Anna

Crear document per fer el
llistat de temes a tractar

Raquel



Comissió de Menjador

Explicació de temes pendents:
-Anteriorment va sorgir el dubte de quants monitors es queden a dinar i
quina quantitat paguen: es queden a dinar 5 monitors fixes i es
descompte 17’60€/mes de la nòmina. El què es queda esporàdicament
paga 1 €.
-Hi havia pendent el retorn de diners als infants que estaven malalts i
se’ls va cobrar el menú, abans de que es pactés la normativa. Ja es va
fer el retorn de 2€ a les famílies.
-Sobre el pagament de les hores de reunions de monitors amb el
professorat: S’enviarà un mail a la comissió mixta de menjador explicant
que, des de la Cafi, aquest curs assumim que paguem ⅓ part cadascú
(Pam i Pipa, escola i Cafii) i de cara al curs que ve ha de quedar cobert
amb el servei que presta Pam i Pipa o trobant una altre solució.
-Incidència: s’ha detectat que si el plat arriba brut de la cuina, l'infant ha
de netejar-lo. S’ha parlat amb la Mercè i explica que ho fan per motiu
pedagògic.. Des de la comissió, es valora que és un tema higiènic i no
pedagògic fer rentar el plat a l’infant. S'està treballant aquest tema.
És important que les famílies tinguin la confiança explicar aquestes
incidències per poder-les tractar.

La comissió de menjador ha respost les preguntes sobre el servei de
menjador.

Enviar-ho a l’empresa que
ho ha demanat

Anna

Contracte amb Pam i
Pipa

La comissió de menjador treballarà la proposta de canvis i aclariments
del contracte.
L’ideal seria que en una setmana ho tinguessin enllestit.
A continuació s’enviaria a Pam i Pipa des del correu general de la CAFI.

Traspassar l’esboç a la
comissió de menjador.

David

Hauria de quedar escrit al contracte, que la Cafi no pagarà cap import
extra que no quedi per escrit al contracte o hagi estat consultat i
consensuat prèviament.

Afegir a l’esboç. Raquel

Assemblea 3r trimestre
S’ha de fer el tancament de curs: resum del què han fet les comissions,
avançar informacions pel pròxim curs.
S'acorda fer-la per videotrucada el dia 30 a les 20h.

Enviar la convocatòria per
mail.

Raquel



Quota de la CAFI

Les quotes pel curs que ve s’haurien d’ingressar a partir de l’1 de juliol.
Cal fer pedagogia de la importància de pagar la cafi.
Hi ha diferents opinions sobre si la quota hauria de ser per família, per nº
de fills/es, baixar l’import. En tot cas, si es vol proposar un canvi en les
quotes s’hauria de fer veient el què implica en el pressupost i
presentar-ho en una assemblea.

Fer infografia, penjar a les
cartelleres

Comissió de
comunicació

S’acorda entregar la informació a les entrevistes i per mail. Anotar-ho com a tema a
parlar amb gestió

Raquel

Comissió de
complementàries

Hi ha excedent de diners. S’han de retornar diners de guitarra.
Cal revisar els números

Pendent de repassar els
números

Carles i Xavi

Visita temes qualitat
productes a la cuina

La Pili va fer la visita i té pendent d’explicar les observacions i la
valoració a la comissió de menjador.
Anirà a la propera reunió de la comissió de menjador a explicar-ho.

Comunicar a la Pili la data
de la pròxima reunió de la
comissió de menjador

David

Data propera reunió: dilluns 20 de juny a les 21 h. en format telemàtic


