
CURS 21/22  

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Nº 3 

Assistents: Maite, Xavi, Marta, Anna, Pili, David, Raquel, Carles Data: 17/02/2022 
Hora: 20’30 

COMISSIÓ /TEMA SITUACIÓ ACORDS RESPONSABLE 

Representant 
econòmic de cada 
comissió 

Parlat a l’acta nº1 del 3 de febrer del 2022:  
“Facturació: cada comissió hauria de tenir un representant 
econòmic que porti el control de les seves factures.” 

Comunicació: Xavi 
Mobilitat: Marta 
Enllaç: Maite 
Pati: Marta 
Festes-solidària: Èrica 
Educativa: ?? 
Complementàries: Nu 
Finançament: ?? 
Menjador: David 

 

Tresoreria 
Parlat a l’acta n1 del 3 de febrer del 2022: 
 “Compte corrent CAFI: cal una persona de suport a 
tresoreria que tingui accés al compte i a la documentació” 

La Maite farà el suport a tresoreria i 
tindrà accés a les dades. 

 

Comissió de Pati 

La comissió va fer una reunió per parlar de la situació de la 
comissió.  
Es va decidir que des de la comissió es farà el 
manteniment de pati. I aniran veient si cal implicació en 
altres tasques.  
Al març es veurà si es pot fer dia especial.  

  

Consell Escolar 
Fa dues setmanes que s’ha gestionat l’entrada de la 
representant de la JuDi (Maite) al consell escolar.  

  



Comissió de Festes-
Solidària  

Reunides representants de finançament, festes i solidària 
per parlar de situació de la Comissió Solidària: són poques 
persones i la majoria de funcions les assumeix l’escola. 
 
Tenen pendent decidir el nom. Es vol mantenir el nom de 
solidària. 

La Comissió Solidària s’uneix a la 
Comissió de Festes. 

 

Reunió JuDi + 
Pamipipa 

Hi ha molts temes per parlar amb PamiPipa.  
La comissió mixta de menjador es trobarà l’1 de març 
(famílies, mestres, representant Pamipipa) 
 
La JuDi proposarà una data de reunió a Pamipipa per 
parlar els temes econòmics, de contracte, de traspàs 
d'informació i transparència.  
Farem un llistat de temes i dubtes.  

Omplir document de temes a parlar 
 

Tots 
 
 

Fer un sondeig a la JuDi dels dies per 
proposar reunió a PamiPipa. 

Anna 

Vetllador durant el 
servei de menjador 

Escola aportarà 1000€. Ja ha enviat informe de necessitats 
pedagògiques. 
Escola voldria començar gestions amb Pere Tarrés perquè 
el vetllador comenci dilluns.  
Escola ja ha engegat tràmits amb l’EAP per si podem entrar 
en una partida del departament de cara al curs que ve. Es 
coordinaran amb l’escola de Sèquia per saber quin 
procediment han seguit. 
A l’espera de l’aportació de Pamipipa del 10% del sou del 
vetllador. 

L’escola pagarà 1000€ i es demana 
1500€ de la CAFI. 

 

Transmetre a les comissions que cal 
decidir sobre la petició de l’escola de fer 
una contractació d’un vetllador. 
Aportant: 
  - L'informe pedagògic de l’escola. 
- El treball que ha fet la JuDi (estudi de 
la situació, redistribuir el pressupost de 
la CAFI per aquest curs, buscar 
finançament pel pròxim curs). 

Data màxima de resposta: 22/02/2022 

 

Comissió de 
Menjador  

És una comissió amb molta complexitat de temes. 
-ratios-monitors  
-monitor extra que acabarà pagant la CAFI si no s’arriba a 
cert número d’alumnes.  
-revisar menús (combinacions d’aliments, de textures, 
racions…) 

La Comissió s'està posant al dia. 
 
Tindran en compte demanar suport si 
els cal. 

 

Data propera reunió: L’Anna farà un doodle per la setmana que ve. 


