
CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 19

Assistents: Xavi, David, Pîli, Maite, Anna, Marta i Raquel Data: 20/06/2022
Hora: 21:30 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents (consultar acta 18)

Formació sobre gestió
d’AFAs

Tota la informació que s’ha rebut en la formació es
compartirà amb els membres de la Junta i quan hi hagi
temps s’analitzarà si ho tenim més ho menys tot sota control
a nivell legal i burocràtic.

Anotar-ho per a tractar-ho properament.
Igualment hi ha temes a comentar amb
gestió.

Anna

Comissió de Festes

Una mare li ha passat unes fotos a la Pili. Cal passar-les a
l'escola perquè les gestionin.
La comissió de comunicació no accedeix a saber qui té
firmat el dret d’imatge.

Enviar les fotos a l’escola. Pili

Comissió d'Enllaç

1.Faran la compra del material de psicomotricitat pel proper
curs perquè els tinguin el setembre. Quan s’hagi servit i
instal·lat el mirall ho pagaran. Encara que hagi passat del 30
de juny entra en el pressupost del curs 2021-2022.

2.S’ha vist infants de mitjans traslladar colxonetes des del
gimnàs a la pista varies vegades. És fàcil que es malmeti
durant el trasllat i amb la sorra de la pista.

Parlar del trasllat de colxonetes amb
l’escola.

Maite

Comissió de Mobilitat

Des de la comissió es decideix que seguiran cobrant el
servei de bus a través de l’aplicatiu de Pam i Pipa.
S’ha d’ajustar el preu perquè el servei sigui autosuficient.
Els comptes amb Pam i Pipa s’haurien de passar com a molt
trimestralment, en comptes de només 1 cop l’any a final de
curs com s’esta fent fins ara.

Acabar de definir el funcionament i
afegir-los al contracte amb Pam i Pipa

Marta



Comissió de
Comunicació

La butlleta dels serveis de la CAFI i del pagament de la
quota els donaran els mestres junt amb l’informe.
S’acorda que l’objectiu de la butlleta ha de ser conscienciar
a les famílies de la importància de pagar la quota. Així que
només hi hauria d’haver dades generals. La descripció de
les comissions i serveis s’hauria d’entregar a les famílies
noves a principi de curs. Tenim el tríptic que va fer la Marta
amb aquesta informació descrita.
Pluja d'idees pel contingut: Que la gent sàpiga a que es
dediquen els diners: s’arregla el pati, festes, menjador…; fer
un disseny que impacti per cridar l’atenció perquè el
missatge no passi per alt.

El dimarts al vespre es farà una trobada
per fer el disseny.

Anna, Pili i
Raquel

Enviar a REMSA per fer les
impressions.

Raquel

Enviar el tríptic informatiu de la CAFI a
comunicacio@escolaitaca.cat

Marta

Reunió JuDi + Gestió Dels dies proposats per l’escola s’acorda trobar-nos el 29 de
juny a les 16h.

Comunicar-ho a gestió Anna

Comissió de menjador El pròxim dimecres a les 16h. faran la revisió del contracte
amb Pam i Pipa i el buidatge de l’enquesta de satisfacció.

Comissió de pati

1.Durant l’estiu es faran actuacions al pati dins del
pressupost.

2.Des de la comissió es valora que val una reformulació de
la comissió pel curs que ve:

- des de l’escola cal fer un pla general de pati.
- des de la comissió col·laborar amb el què es pugui, fent

tasques petites de manteniment, sense tenir la
responsabilitat de gestionar el projecte.

- tenir en compte els aspectes de seguretat i homologació.
- l’escola pot demanar ajudes i subvencions per la

remodelació del pati.
- el pati ha de ser un espai de vincle entre les famílies.

3.Es mostren els plànols de la porta d’entrada a l’escola. Hi
Ha descontent perquè la part del porxo és molt petita,
s’esperava que fos d’una altre manera. *Veure adjunt

Afegir al document de temes per parlar
amb gestió el tema de la reformulació
de la comissió.

Raquel

Dates properes reunions: 27/06: preparació de l’ assemblea
29/06: reunió JuDi + gestió
30/06: assemblea en format telemàtic



*Adjunt: plànols de la nova porta d’accés a l’escola que es farà aquest estiu


