CURS 21/22
REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA

ACTA Núm. 9

Assistents: Xavi, Pili, Maite, Anna, Carles i Raquel

COMISSIÓ/TEMA

Data: 07/04/2022
Hora: 20’30h
SITUACIÓ

ACORDS
S’ocupa l’escola de fer les consultes
pels membres del CE

Reunió JuDi+gestió

- La filosofia de l’escola és que hi hagi diversitat de famílies
als diferents ens. Es proposa trobar substituts per l’Anna i el
David que estan a la Junta i al Consell Escolar. Es demanarà,
a les persones candidates que no havien sortit elegides en
eleccions anteriors, que entrin al CE.
- Cal anar treballant perquè les mestres formin part activa de
les comissions i que des de les famílies se les tingui en
compte.

Comissió de
mobilitat

Des de tresoreria s'està pagant factures pel monitoratge del
servei de bus i no hi ha entrades de diners del què paguen les
famílies. Els diners els rep Pam i Pipa i fins a final de curs no
fan la transferència de diners a la CAFI. D'aquesta manera és
difícil està al cas de la gestió econòmica i no hi ha
transparència. Pel curs que ve caldria canviar el sistema.

Parlar amb la Marta, està de referent en
dues comissions, cal ajuda per
gestionar-ho?

Aclariments
monitoratge gratuït

Quan una comissió organitza una activitat amb monitoratge
gratuït, ha de ser la comissió corresponent la que informi a
Pam i Pipa.
Per la xerrada de mobilitat, la comissió ho va comunicar a
Pam i Pipa per correu electrònic però no ho van veure.

Comissió d’activitats
Complementàries

Es posa molta energia en les inscripcions trimestrals i el
cobrament de les activitats. Des de la comissió es valora que
caldria un canvi que faciliti la gestió.

RESPONSABLE

Pili

Equip de so en marxa

Carles

Comissió de festes

Dates de festes:
- Festa Major, divendres 13 de maig
- Festa Fi de Curs o Acampada, divendres 17 de juny (a
l’espera dels nous protocols covid de després de setmana
santa)
- Trobada gegantera, 27 de maig (de 18h a 20h a Santpedor).
Des de l'escola es treballarà amb els infants de 6è.
- Dia especial, 28 de maig (s’ocupa de preparar-lo l’escola)

Des de la Comissió d’enllaç es crearà el
registre d’incidències que es van rebent
de les famílies

Maite

Convocar una reunió de la JuDi on hi
hagi el David com a persona
representant de la comissió de
menjador

Raquel

Comissió de menjador

- Hi ha molta preocupació per les incidències que estan
havent amb l’app de menjador i com es gestionen les des de
Pam i Pipa.
Aniria bé fer un recull de les incidències i sortir de la reunió de
la comissió mixte de menjador del 19 d’abril amb un acord
d’actuació.
-Dins de la comissió de menjador hi ha subcomissions: per
exemple la comi. econòmica. No coneixem el seu
funcionament.
-Pam i pipa només té contractada l’assegurança obligatòria de
responsabilitat civil.

Gestionar el mail a Pam i Pipa per
avisar de que no es renova
automàticament el contracte (abans de
finalitzar del 22 d’abril)

Carles

Dubte: els representants
de les comissions envien
les actes de la JuDi als
membres de la comissió
mixta?

Les actes estan al drive compartit amb les comissions i es
pengen a la web.
Els referents de les comissions no passen les actes pels
canals de comunicació intern, sinó que s’emplaça a les
persones a consultar-les.

App TPV

Es parla de que estaria bé utilitzar una TPV per agilitzar i
facilitar els temes econòmics (complementàries…) Una família
ha passat la informació d’un empresa que té una app per fer
els pagaments a l’escola i a les ampes: TPVEscola

Data propera reunió: pendent de parlar-ho

