CURS 21/22
REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA

ACTA Núm. 6

Assistents: Carles, Maite, Laia, David, Pili, Anna, Raquel, Marta, Isa, Xavi
COMISSIÓ /TEMA
Equip de so

Data: 17 Març 22
Hora: 14,30h

SITUACIÓ

ACORDS

RESPONSABLE

Es va aprovar en el seu dia un pressupost de 2500€. Ara
hi ha la demanda de cara a la festa de la primavera
13-5-22.

Es proposa de comprar un equip petit,
però agafant el compromís de fer-ne un
bon manteniment i seguiment (comissió
de festes?)
De cara a la festa propera, si falta
material per les necessitats que hi hagi,
es podria llogar equip

La CAFI decidirà en
base al que es parli
en la comissió de
SO (que formarà el
Carles i …?)

L’escola té un altaveu comprat per la CAFI però utilitzat
per l’escola que ara mateix té certes avaries.

Analitzarem les funcions que tindrà un
equip i quines prestacions creiem que
necessitem.
Demanarem a l’escola que hi hagi un
responsable de l’escola que vetlli per
l’equip comprat per la CAFI igual que ho
fan amb el material comprat per escola
Estat
complementàries

Ahir van fer reunió de comissió.
Tema contractació de monitors (hi ha diferents tipus de
contractacions:
autònoms,
voluntaris,
pagaments
mensuals, trimestrals…).

Es creu necessari fer una revisió dels
temes aquests, perquè no hi hagi
sorpreses.

Comissió
Complementàries
(Carles ens informa)
Tresoreria

Setmana de portes obertes a les complementàries: 1a
setmana de juny

Tenir-ho present per a l’infoitk

Educativa/
comunicació

Estat subvenció
vetllador

Reunió amb
Pamipipa

Festa major d’ítaca
13 maig 2022

Beques de complementàries: 10 famílies proposades per
l’escola.

Controvèrsia pel tema de que totes les
famílies que paguen, assumeixen la
despesa. Es parla de fer un fons
específic de beques de complementàries
(buscant finançament/subvenció per a tal
cosa)

Solidària
Finançament
Complementàries

Drive de complementàries

S’ha de bolcar el material i informació de
la comissió al drive d’escolaitaca.cat

El Ricard s’hi posarà.

Tenim el power point? Per penjar a la web.

La Laia el torna a reclamar a la Roser. Es
penjarà al calaixet d’educativa amb un
enllaç a la portada.

CComunicació
Laia

Per aquesta gestió i per altres, necessitem el certificat
digital i per a obtenir-ho es necessiten els estatuts
originals, els estatuts modificats i l’acta de creació inicial.

Estan penjats a la web però els originals
no es troben. Mirar de demanar-ho a les
famílies originàries.

Finançament, tresoreria i el Carles estan elaborant el
document a presentar a l’ajuntament.

Data propera reunió: pendent de fer doodle (Anna)

seguiran

Irene, Mònica, Carles
(Xavi)

La Mercè ja ha anat enviant llistats d’infants que es
queden a menjador diàriament, i també les dels últims
monitoratges a enllaç. Son excels manuals.
Muntar un popurri d’activitats pròpies de festes majors del
món.

Carles/Isa
buscant.

David i Xavi
revisaran llistats.
S’ha parlat d’ajuntar-ho amb acampada,
però sembla molt gros tot plegat. El
primer pas és que es puguin obrir els
patis a les 16h.

Comissió de festes

