
CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 20

Assistents: Xavi, David, Pîli, Maite, Anna, Carles, Isa i Raquel Data: 27/06/2022
Hora: 16:00 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents (consultar acta 19) Pendent parlar amb l’escola de l’ús
responsable del material del gimnàs

Maite

Enviar el tríptic informatiu de la CAFI
a comunicació

Marta

Contracte Pam i Pipa

Hi ha una proposta de dia per fer la reunió de la CAFI amb Pam i
Pipa: 5 de juliol.
Pendent que l’AffAc ens assessori sobre el canvi de preus dels
menús en els menjadors de 2 hores.

Vetllar que es confirmi la data i hora
de la reunió

Anna

Contactar amb AffAc Carles

Segell CAFI

Tenim 2 segells. El que té tresoreria esta bé. L’altre esta
deteriorat i s’ha de corregir el NIF, la lletra correcte és la J.
El nou segell ha de ser igual que l’altre. L’últim segell es va fer a
l’empresa Trodat de Manresa

Contactar amb Trodat per demanar
un segell nou Anna

Informació fulletó CAFI

A l’Eugènia li sembla poc adequat l’estil del fulletó, ja que no
segueix l’estètica i el vocabulari de l’escola.
Des de la JuDi es valora que el cartell trenqui una mica amb
l’habitual facilita que arribi el missatge.

Entrevistes de mestres
i famílies

Avui han començat les entrevistes per entregar els informes.
S’ha detectat que a la comunitat de petits no s’ha fet l’enquesta
de la comissió educativa.
Tampoc s’ha donat el full de pagament de la quota escolar.

Anotar-ho al document de temes a
parlar amb gestió per comentar-ho

Raquel



Guió de l’Assemblea

Objectiu de l’assemblea és:
- fer un resum de les activitats fetes
- tancament del curs
- avançar algunes informacions que ja se saben del curs que ve

Es realitza el guió tenint en compte que el fil conductor serà un
Kahoot.
*Adjunt: esbós de l’assemblea
Després de cada pregunta del kahoot, la comissió corresponent
farà una petita intervenció donant la informació de la seva
comissió.

Fer el Kahoot Carles

Data propera reunió: Reunió amb gestió 29 de juny a les 16h.



*Adjunt: GUIÓ DE L’ASSEMBLEA - 30/06/2022

**enviar l’enllaç a la videotrucada per WhatsApp amb el missatge motivacional per facilitar que la
gent es connecti des del mòbil.

PUNT 1 Presentació. (Anna)

PUNT 2 Explicar Kahoot

1. Complementàries:

Pregunta: Quines 2 activitats complementàries s’ha incorporat en aquest curs?

2. Festes:

Pregunta: Festes que s’han fet a l’escola. Quina resposta és correcte?

Explicació:

3. Comunicació:

Pregunta: Quin és el canal oficial de comunicació? R/ tam tam/ whassap/ mail/
boca orella

Explicació: explicar la diferència entre l’animació a la participació de WhatsApp
(a no ser que sigui una cosa d’última hora) i la informació per mail.

4. Enllaç:

Pregunta: Sabeu quanta gent hi ha implicada a la comissió d’enllaç?

Explicació: hi ha moltes persones implicades

5. Tresoreria:

Pregunta: Quin percentatge de famílies paga la quota? R/ 62%

6. Finançament:

Pregunta: Quina és la comissió que es dedica a cercar recursos econòmics?

7. Menjador:

Pregunta: Quants monitors hi ha al servei de menjador?

Explicació: Hi ha més monitors que a altres escoles, valors que transmet el
menjador,..



8. Educativa: Quin han sigut el temes de les xerrades d’aquest curs? Explicar
l’enquesta de les xerrades

9. Mobilitat: Quins son els projectes de mobilitat? Bicibus i bus a l’escola Carles
demana a ANDREU

10. Pati: Com es diu el dia que les famílies unim forces per millorar l’escola? Aquest
any s’ha dedicat a pati perquè hi ha molta feina a fer. Millores a l’estiu

11. Solidària:

PREGUNTA: Quina comissió esta en perill d’extinció?

12. Junta Dinamitzadora

PREGUNTA: Quin és el màxim òrgan de decisió de la CAFI   R/ Assemblea

Explicació: les comissions tenen autonomia per decidir els temes que treballen. La
JuDi dona recolzament/dinamitza i porta  a votació a totes les comissions els
temes transversals. Les actes es pengen a la web.

13. General:

PREGUNTA: Que vol dir CAFI?

Explicació: Pedagogia pagament de la quota. Explicar que la CAFI recull els diners
per invertir-los. Hi ha hagut més diners per l’aturada de la COVID. La CAFI som
tots, no només els que formen part de les comissions. La gent esta desinformada,
les cares que es veuen son les de sempre.

PUNT 3 Pinzellada curs que ve:

- quota CAFI
- activitats complementàries, servei bus, pujada preu menús
- data 1a assemblea curs que ve: 30 setembre 2022

PUNT 4 Precs i preguntes


