
CURS 21/22

REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA ACTA Núm. 17

Assistents: Raquel, Pili, Maite, Carles, Anna, Isa Data: 09/06/2022
Hora: 14’30 h.

COMISSIÓ/TEMA SITUACIÓ/ACORDS TASQUES RESPONSABLE

Aprovació de l’acta
anterior

Repàs de les tasques pendents (consultar actes 14-16)

Xerrada educativa

Acta anterior: Es comenta que la Catherine L’ecuyer va
cobrar un preu elevat per fer la xerrada. S’esperava més
assistència.
Aniria bé que la comissió educativa en fes una valoració.
Posar-ho en la següent acta que hi pugui assistir la
representant de la comissió educativa.

proper dia

Llista de voluntaris
(Laia)

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?

proper dia

Comissió d'enllaç
(maite)

Coordinadores curs 22-23. Canvi de coordinadores pel curs
que ve. Les coordinadores de mitjans faran coordinació de la
Petits. La Maite fara coordinadora de grans. Entrarà nova
l’Helena a coordinar mitjans.
Faran una reunió pròximament per fer la memòria oberta a
totes les persones d’enllaç i on es puguin aportar idees.

Mobilitat (Carles)

Temes que hi ha ara mateix a l’actualitat de la comissió:
Com es gestiona la part econòmica del servei de bus.
Encara no està clar com es farà el curs que ve, aquest curs
ho han fet per mitjà de Pamipipa, aprofitant que les famílies

Anar a reunió de mobilitat per parlar del
tema (o convidar mobilitat a la propera
JuDi). El Carles i el Xavi hi podrien
anar?

Carles parlarà
amb la Marta, ja

que és la
representant de



paguin a través de l’app. Tresoreria comenta que de
moment, es va pagant tot sovint però que no hi ha hagut cap
ingrés per part de Pamipipa. Això és perquè Pamipipa
agrupa els pagaments i cobraments de menjador, bus i altres
i fa un sumatori a final de curs. Si el curs vinent se segueix
fent-ho igual, s’ha d’afegir el servei i condicions al contracte
amb Pamipipa

la CMobilitat a
la junta.

tresoreria (xavi) parlem de les quotes 22-23 proper dia

data assemblea !!!!!!! proper dia

conveni menjador dubtes Anna proper dia

temes per propera reunió
amb gestió (anna fa llista)

Detalls acampada

Difusió acampada: La Pili envia mails amb informacions
diverses sobre els actes de l’acampada a comunicació per a
poder enviar mail a les famílies i fer el cartell.

Anna-Raquel-Pil
i (Festes)

S’enviarà un mail per donar tota la informació i demanar
vals-regal i altres obsequis per la llumineta. Si coneixem algú,
li proposarem personalment. Entre tots col·laborar i buscar
col·laboradors.

Festes-Comunic
ació

La Pili vetllarà amb el Joan Manel el tema de posar
senyalització perquè no s’aparqui a l’última plaça davant la
porta gran de grans de la Ctra del Pont.

Pili



Complementàries (Carles)

El sistema de pagament aquest any ha funcionat bé. Dins la
comissió, cada persona s’encarrega d’una complementària i
de controlar les llistes i pagaments. Van fer reunió i van
decidir que no domiciliarien rebuts de moment aquest curs
vinent.

Carles

Solidaria: no hi ha
comissió ni
representació a la junta?

Al setembre s’intentarà que es pugui constituir una comissió,
cal buscar gent.

Raquel: posar
tema a la

convocatòria de
setembre

Data propera reunió: 16 de juny 22


