
CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 15

Assistents: Pili, Xavi, Anna, David, Carles, Marta, Maite, Raquel Data: 26/5/22
Hora: 21h

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior Repàs de les tasques pendents Repassem l’acta 12/5/22 i ajornem

alguns temes per a la propera reunió.

Tasques pendents
menjador

Tema normativa pendent d’aprovar: “quan un infant marxa a
mig matí perquè des de l’escola es truca a la família per
qualsevol motiu excepcional o justificat, Pamipipa retornarà
una part del menú: 2€, pel que quedi de curs”. Pamipipa demà
mateix retornarà els diners a les famílies que s’hi han trobat
fins ara.

Transmetre-ho tot a la comissió i passar
l’enquesta definitiva a comunicació per
la setmana vinent.

Seguir retocant i adequant el contracte
amb Pamipipa. Buscar data per a tal
reunió de JuDi

David

(i resta de
Junta)

L’escola ha volgut fer reunions entre monitors i tutors de cada
aula, això suposa 30 hores extres que s’han de pagar a
Pamipipa per serveis de monitors. Es proposa pagar-ho a
parts iguals les tres parts (escola-empresa-CAFI), toca a uns
160€. No se sap qui va accedir a afegir aquest servei, però
aquest curs acceptem aquests tractes.

Enquesta menjador: proposta feta. Si sembla bé, es passarà a
les famílies la setmana vinent. El que ens anotem és que cal
fer un retorn de les conclusions dels resultats a les famílies.

Es felicita a la comissió per la tasca que s’està fent.

Canals d’informació
oficials (Raquel)

S’ha donat el cas que s’han enviat informacions per whassap
(venda de samarretes, exposició d’instruments, reunió de
casal d'estiu) per iniciatives individuals. Es vol recordar que és
millor que la comissió de comunicació estigui informada dels

Que cada membre de la JuDi ho recordi
a les comissions de tant en tant. Tots



missatges que es volen enviar a través d’enllaç, per a una
millor coordinació.

Comissió solidària

No tenen representació a la JuDi i no en coneixem massa
cosa. Demanarem l’estat de la comissió, com veuen el futur, si
cal que es busqui gent per a reviure la comissió, si des de la
JuDi es fa una proposta…

Qui parla amb Alícia i Olga?

Pati

La comissió ha fet un sobreesforç per a preparar el dia
especial. Cal reforçar la comissió i donar a entendre la
importància de la implicació de tothom en un espai que el pot
gaudir tothom. I també es comenta que el perfil de famílies
actuals és menys proactiu que temps enrere i potser s’haurà
de replantejar com es procedeix per a ser més pràctics, per a
allargar la durabilitat dels elements del pati i per evitar
problemes d’homologacions.

Cal replantejar la funció, la composició,
la implicació de la comissió respecte a
les tasques que se li tenen atribuïdes i
valorar a JuDi i també amb EdG la
possibilitat de demanar més implicació
per part de l’escola (personal i
econòmica) i també demanar una
revisió de les infraestructures per tema
seguretat i homologacions, per evitar
problemes en cas d’accident.

Tots

Data propera reunió: 1 de juny de 2022


