CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA

ACTA Núm. 5

Assistents: Marta, Maite, Pili, Isa, Anna, Carles, Xavi i Raquel.

COMISSIÓ /TEMA

SITUACIÓ

Comissió de
Comunicació

Des de la Comissió de Comunicació valorem que no cal
encriptar les actes de la JuDi perquè així serà més fàcil
accedir-hi per a les famílies.

Reunió Comissió de
Menjador + Pamipipa

Pamipipa consultarà com fer constar que el rentaplats és
de la Cafi i descontar l’iva.
La Cafi no ha de pagar la factura de 200€ per reunions
entre monitors i mestres. Fa temps que es fan i no s’havia
passat mai la factura. No hi ha cap document que ho
especifiqui així. Pamipipa mirarà com cobrir aquestes
hores: donar festa els dies d’excursions, sobrant d'hores
de formació.
De cara l’any que ve hem de mirar que quedi escrit al
contracte tota la relació laboral amb Pamipipa
(monitoratges, servei de bus,...)
Compra de menatge: els primers 1000€ van a càrrec de
Pamipipa, a partir d’aquí paga la Cafi.

Portes obertes (5 de
març)

No han sortit voluntaris de les comissions.

Data: 04/03/2022
Hora: 14:30 h.
ACORDS

RESPONSABLE

Penjar actes a la web.

Raquel

Retornar la factura de 200 €.

Xavi

Penjar al drive un document per fer recull
dels temes a afegir al contracte del curs
que ve.

Carles

Hi anirà la Pili, el Carles i l’Anna. Potser la Marta podrà
anar-hi.
Es repartirán els tríptics de la CAFI que van sobrar.
Subvenció del SOC
per contractar una
persona (segueix de
l’acta nº4)

Parlat amb la Mònica i descartat tramitar-ho enguany.
Valorarem futures convocatòries.
Sí que caldria fer ja certificat digital de la CAFI

Fer la signatura digital.

Carles

Comissió de
Garanties d’Admissió
de Manresa

Mail rebut de l’AFFAC:
Cal una persona membre de consell escolar (famílies)
per formar-hi part.

Proposar directament a algú que estigui al
consell escolar (Joan, Nadia).

Carles, Raquel

Canvi de junta

El tràmit de canvi de junta ja està fet. Consta en tràmit.

Reunió amb la
tècnica d'educació de
l’ajuntament

El 4 de març hem fet una reunió amb la Marta Romeo
(tècnica d'educació) on exposem el fet d'haver hagut
d'assumir el cost de contractació d'una vetlladora per un
infant amb NEE, juntament amb l'escola. Plantegem la
demanda que l'Ajuntament pugui donar suport econòmic
ja que això només és una solució d'emergència
temporal.
Des de l’ajuntament:
- Veuen clara la necessitat de trobar una solució
sostenible
- L’administració que se n'hauria de fer càrrec és el
departament

Coordinació amb l’escola i l’EAP per
estar al cas de quan s’hagi de fer la
demanda al departament pel curs que ve.

Seguiment de la subvenció de
l’ajuntament.

Anna

??

- Aquest curs el departament (Generalitat) ha dedicat
una partida per contractar vetlladors pel servei de
menjador. Ho coneixen perquè des del Consell
comarcal (que gestionen directament alguns
menjadors) enguany no ha hagut de fer front a aquesta
despesa. Nosaltres també els hi expliquem que
coneixem el cas d'escoles que han gaudit d'aquesta
ajuda directament. Sembla però que el termini de
sol·licitud està passat.
- L’ajuntament no té opció de contractar directament
aquest servei (límit de contractació amb una mateixa
empresa, greuge comparatiu amb altres escoles…)
- Diuen que de cara al 2023 volen presentar proposta
d’oferir una línia de subvenció genèrica per les ampes i
les escoles. Entre d'altres coses podria cobrir aquesta
necessitat. Seria per justificar amb despeses del curs
21-22 i per tant ens permetria recuperar la despesa
actual. Es comprometen a mantenir-nos informats
- La Marta es compromet a parlar a l’Anna Torroella
(departament) per tractar d'aclarir si hi ha possibilitat de
demanar més hores de vetlladora específica per
menjador. També de parlar amb l’Eugenia per posar-la
al corrent

Estar al cas per si realment existeix la
possibilitat que l'escola pugui fer
demanda específica per vetllador
menjador

Comentem la possibilitat de fer de centre de pràctiques
d'alumnes d'integració social (suport)
En general molt bona sintonia
Subvenció de
l’ajuntament per
temes d’igualtat i
inclusió

Es coneix, per altres escoles, que hi ha una subvenció
per cobrir despeses que tingui l’escola.
Hi ha una partida de l’ajuntament dedicada a les escoles.
Poden demanar una subvenció de fins a 800€.

Consultar a l’escola:
- si ho ha demanat aquest curs.

Anna

- si necessiten suport de la C. de
finançament per la gestió del curs que
ve.

Reunió JuDi +
Pamipipa

Queda confirmada pel dia 11 de març a les 5’30h. de
forma presencial????

Data propera reunió: Dilluns 20’30h telemàticament ??

