
CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 7

Assistents: Laia, Marta, Xavi. Anna, David, Pili, Carles, Maite i Raquel Data: 23/03/2022
Hora: 20’30 h

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ ACORDS RESPONSABLE

Procés consultiu
de l'AFFAC sobre
la jornada escolar
a Catalunya

La informació de l’aFFac es podría posar a la web com a
noticia de “L’escola recomana”. Sería important que les
famílies s’acostumessin a mirar les informacions de la web,
ja que les activitats que no son propiament de l’escola no
s’envien per mail.
L’aFFaC organitza activitats per les famílies i aquesta
informació no és a l’abast de les famílies.
Es podria enviar un mail informatiu des de la comissió
d’enllaç.

Proposta de redactat de mail d'informació de
l’aFFac per enviar per llista

Carles

La comissió de comunicació parlarà en
comissió mixta per incloure les informacions
de l’aFFaC a “L'escola recomana” i
l’enviament del mail informatiu de l’aFFaC

Raquel

Posar a l’infotik un recordatori de la
informació que les families troben a la web

Raquel

Reunió JuDi +
Equip de Gestió

L’Equip de Gestió ha convocat una reunió per divendres. No
sabem de quins temes volen parlar.

Enviar l’acta de la reunió amb Pamipipa a
Gestió i demanar-los OD de la reunió

Anna

Festa de
primavera-fi de curs

Festes estan preparant la festa de primavera i no saben si
fusionar-ho amb festa de final de curs, perquè el temps se’ls
tira a sobre. Es podria fer acampada?

Ho parlarà la Pili amb les mestres de la
comissió i que vetllin elles el que van marcant
els protocols, si es flexibilitzen una mica.

Pili

Proposta de Carta
de l’equip a la web

https://docs.google.com/document/d/1vFqSBsscVTDR0qAO
4eF4WDUYu0VBTLeHmic-UN6kznE/edit?usp=sharing
Algunes persones ja han revisat el contingut i afegit o
modificat algun punt.

Acabar de revisar Qui falti

Afegir-ho a la web Raquel

Comissió de pati
El pati de mitjans está en mal estat. Necessita un estudi que
hauria de fer una empresa especialitzada. El material s’està
envellint. Cal una inversió important.

Queda pendent de parlar Cafi i Escola de les
necessitats dels patis, fent una previsió a
anys vista de les intervencions.

https://docs.google.com/document/d/1vFqSBsscVTDR0qAO4eF4WDUYu0VBTLeHmic-UN6kznE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vFqSBsscVTDR0qAO4eF4WDUYu0VBTLeHmic-UN6kznE/edit?usp=sharing


Comissió
Educativa

El dia 20 d’abril hi ha xerrada de la Catherine Lecuyer:
“Educar en l’atenció en un món digital”

Retorn dels diners
del menjador
mentre els infants
estan a les
colonies

Es va parlar amb Pamipipa i es va decidir que va ser un cas
puntual d’una família de petits. Com que es va despistar
aquest dia, la família ha d’assumir-ho ja que de casuístiques
n’hi ha moltes i també podrien ser justificables.

Ara bé, observant les llistes de menjador d’avui, que és un
dia de les colònies de mitjans, detectem 5 infants més que
se’ls hi ha cobrat el menú.

Des de la Cafi cal demanar a Pamipipa que posi una solució
ja que no és un cas puntual i tenen les eines per detectar
aquests errors:

- Pamipipa saben els dies de colònies i sortides amb
antelació.

- Poden bloquejar els dies que els infants no son a
l’escola perquè no siguin clicables.

- O en tot cas, ser Pamipipa qui els desmarquin.

S'hauria de posar per escrit en el contracte el requisit de no
poder cobrar els menús quan els infants no són a l’escola
per motius escolars (sortides i colònies).
Caldrà informar a les famílies de la seva responsabilitat en
desmarcar quan hi hagi una incidència assumint el cost si
no ho fan.

Parlar amb la familia afectada de petits. De
moment han d’assumir el cost del menú.
És un tema que es parlarà en la comissió de
menjador per buscar una solució.

Laia

Demà al matí, donar l’avís a la Cristina de
que s’estan continuant cobrant menús i que
avisin a les famílies si és el cas que encara
queden dos dies de colonies. David

Parlar a la comissió de menjador aquest
tema per prevenir que torni a passar.
Demanant una solució a Pamipipa: com a
ideal que es bloquegin els dies que els
infants no estan a l’escola per sortides o
colònies.

David

Consell escolar
Falta concreció en les finances de l’escola. Haurien
d’explicar    el pressupost i la liquidació abans d’aprovar-lo. Les famílies del consell escolar comunicaran

a gestió que informin del detall.

Data propera reunió: dijous 31 de març a les 14’30h


