
CURS 21/22 

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 4 

Assistents: David, Carles, Laia, Pili, Anna, Isa, Xavi, Raquel, Eugènia Data: 14:30 h 
Hora: 16 h 

COMISSIÓ /TEMA SITUACIÓ ACORDS RESPONSABLE 

Dissabte 5 de març: 
portes obertes 
escola 

Es necessiten 4 voluntaris de la CAFI.  Cal més informació sobre els horaris i 
quina informació s’ha de preparar 

Anna 

Vetllador durant el 
servei de menjador 

El Carles té programada una reunió amb l’Afapac, es podrà 
assessorar amb aquest tema. 
L’Anna assistirà a una reunió amb la tècnica de l’ajuntament per 
parlar d’aquest tema. 
El departament dona unes hores segons els infants amb NEE, 
actualment hi ha 34 hores. No es pot atendre als infants les hores 
necessàries, és un problema que hi ha des de fa temps. 
Des de l’escola valoren que l'infant, educativament li va bé 
quedar-se a menjador. I els interessa que hi hagi el suport de la 
persona vetlladora per qualitat del servei. 
Algunes famílies han qüestionat que els fons de totes les famílies 
s’utilitzi per aquest cas. Amb el dubte si la família ha mogut totes 
les opcions a nivell de dependència. 

Cal seguir treballant per trobar fons pel 
curs que ve. Cal parlar amb 
l’ajuntament, Afapac, departament, 
consell comarcal i família. 

Cafi i Escola 

Es donarà avís a Pere Tarrés perquè 
començi el vetllador.  

Eugènia 

Subvenció del SOC 
per contractar una 
persona 

Per demanar la subvenció: 
- S’hauria de pagar 300-400 € de gestió de gestoria. 
- S’hauria de tramitar el certificat digital. 
- La subvenció arribaria posteriorment, s’hauria d’avançar el sou. 
- Des de l’escola proposen funcions de suport de vetlladora i 

consergeria amb el conveni de lleure.  
- Les baixes i els riscos laborals haurien d’assumir-se per la CAFI. 
No ens veiem preparats per gestionar aquest tema i assumir 
aquesta responsabilitat. 

Parlar amb la persona que ha 
proposat que la CAFI demani la 
subvenció per explicar-li que en 
aquest moment no es valora. 
 

Carles 

Data propera reunió: es farà un doodle 


