CURS 21/22
REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA

ACTA Núm. 12

Assistents: Pili, Maite, Carles, David, Anna, Xavi i Raquel
COMISSIÓ/TEMA

Data: 28/04/2022
Hora: 20’30h

SITUACIÓ/ACORDS

TASQUES

Monitoratge de les
reunions de l’escola

Pam i Pipa passa a la CAFI les factures del monitoratge de les
reunions de l’escola (gratuït per les famílies).
Un debat que s’hauria de plantejar de cara el curs que ve és si
es fa pagar el preu simbòlic d’1 euro.

Parlar amb el tresorer de l’escola
perquè assumeixi la despesa dels
monitoratges.

Actes de la JuDi

Caldria fer l’aprovació de l’acta anterior al principì de cada JuDi.
Així com també fer un repàs de si hi ha tasques pendents.

Afegir-ho a la plantilla d’acta.

Raquel

Anotar-ho com a tema per la següent
acta.

Raquel

Comissió de Pati

Avui no ha pogut venir la representant de pati perquè està
reunida amb la comissió.
Queda pendent saber quin dia es farà el Dia Especial.

Pati obert a les 16h.

Al consell escolar es parlarà de la gestió del pati obert.
Es comenta que hauran de tenir present limitar l’espai que es
necessita per realitzar les activitats complementàries (pista).
Posar-ho en la següent acta que hi
pugui assistir la representant de la
comissió educativa.

Raquel

Xerrada educativa

Es comenta que la Catherine Lecuyer va cobrar un preu elevat
per fer la xerrada. S’esperava més assistència.
Aniria bé que la comissió educativa en fes una valoració.

Redacció de l’acta
anterior

RESPONSABLE

Fet.

Tenir en compte el tema de l’euro en la
propera reunió amb l’equip de gestió.

Xavi
Anna

➧Altres

empreses de menjador: es comunica el nom d’una
empresa: Teno

Anotació al document de treball de les
modificacions
del
contracte
de
menjador:
“afegir un annex amb les actuacions
específiques del procediment a seguir
en les incidències".

Raquel

Comentar-li a la Laura les modificacions
suggerides sobre la infografia.

David

Passar a la comissió de menjador les
modificacions proposades per l’escrit de
la normativa de l’app.

David

Posar-se en contacte amb la comissió
per acordar un dia de visita.

Pili

bo tornar a passar l’enquesta de l’any passat a les
famílies.

Anotar la proposta de passar l’enquesta
per la propera JuDi.

Raquel

A partir de l’ordre del dia que va fer el Carles, es concreten les
dinàmiques i els temes que es parlaran (veure annex 3).

Enviar per mail l'ordre del dia el
diumenge.

Comunicació

Per evitar que s’allargui l’assemblea, es decideix que només
parlaran aquelles comissions que tinguin informacions a
comunicar. Cada comissió tindrà 5 minuts. Falta saber si les
comissions en les que no hi ha representant tenen algun tema:
mobilitat, finançament, educativa.

Incloure, si cal, la comissió a la OD

➧Infografia

Comissió de
Menjador

de l’ús de l’app: (veure annex 1)
-cal posar que la normativa es podrà consultar a: apartat A UN
CLIC... Menjador
-es pot mirar si la última frase de recordatori pogués ser més
gran.
-el logo més petit i més a dalt.
➧Normativa

app: es comenta i retoca el redactat de l’escrit de la
normativa (veure annex 2).
➧Es

reconeix l’esforç i la bona feina que està fent la comissió de
menjador i el bon recurs de la infografia.
➧Esta

pendent fer la visita al menjador.

➧Seria

Assemblea
extraordinària
3 maig 2022

Es proposa fer-la en un espai recollit del pati per atraure la
participació.
El dia de l’assemblea es queda a les 15’30h per fer els
preparatius

Llista de voluntaris

Proposta d’algunes mares que li han comentat a la Laia que
poden ajudar en tasques puntuals de la Cafi (per exemple treure
plafons quan hi ha xerrades, alguna tasca el dia de la festa
major… ). Es podria fer una llista? Es podria comentar a
l'assemblea?

Data propera reunió: dijous dia 5 de maig a les 14’30h. (presencial)

Gestionar el berenar:
es pot fer? què es necessita?
Posar-ho en la següent acta que hi
pugui assistir la Laia

Marta
Laia
Isa
Pili

Raquel

Annex 1: Infografia de l’ús de l’app

Annex 2: Normativa app

NORMATIVA APP

1. Gestió i procediment a seguir en cas que un infant es quedi a dinar i la família no hagi

marcat el servei.
1. Comunitat de petits: es trucarà a la família per a confirmar que es queda, en cas se
li donarà dinar i se’ls cobrarà el menjador del dia.
2. Comunitats de mitjans i grans: a mig matí es revisaran les llistes i es trucarà a la
família que s'hagi descuidat de marcar per a què vinguin a buscar els infants. En cas
de no ser possible, es podran quedar a dinar i se’ls cobrarà el menjador del dia.
En tots els casos, els/les mestres recordaran les famílies de la importància de ser
responsables.

2. Quan un infant, que ha marcat que es queda a dinar, es posa malalt durant el matí a
l’escola, es trucarà a la família per a què el reculli i Falta confirmar no se'ls cobrarà el menú
del dia.

3. Quan un infant vagi de sortida o de colònies, cada família és responsable de desmarcar

el/s dia/dies, i l'empresa vetllarà que així sigui.

4. En les famílies amb reiterats errors o oblits, s'estudiarà cas per cas de quines mesures es

prenen.

Annex 3: Proposta ordre del dia Assemblea Extraordinària de la CAFI (3/5/2022)

1. Conte JM Garzón - Presenta Carles
2. Dinàmica conjunta presentació: 2 veritats i una mentida - Explica Maite
3. Què es cou a les comissions? 5 minuts per comissió. Cada representant busca qui parla.
a. Pati: dia especial - Marta
b. Menjador: app - David
c. Mobilitat?? - Marta (Virginia?)
d. Complementàries: portes obertes i casals d’estiu - Carles busca algú de la comi
e. Finançament i solidària: projecte vetlladora - Isa?
f. Festes: Festa major i possible acampada - Pili
4. Precs i preguntes - Modera Carles
Acta: Anna
Berenar: Pili (fins dilluns no sabrem si es pot o no)
-------------------------------------------------------------------------------------------------Correu que s’enviarà diumenge a les famílies:
ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE LA CAFI - 3 DE MAIG DE 2022 16,15h
ORDRE DEL DIA
1. Conte a càrrec del Garzón
2. Dinàmica de presentacions
3. Actualitat de les comissions
4. Precs i preguntes
-------------------------------------------------------------------------------------------------Missatge motivador pels grups de whatsapp:
Sabeu què passa per l’escola?
Veniu dimarts, que ens ho expliquen!

