CURS 21/22
REUNIÓ JUNTA DINAMITZADORA

ACTA Núm. 11

Assistents: Carles, Laia, David, Marta, Pili, Anna, Maite
COMISSIÓ/TEMA

SITUACIÓ

ACORDS

Ens vam comprometre a fer una assemblea cada trimestre i
ja anem tard. Cal fixar data i contingut

Temes assemblea:
- Informar del procés d'implementació
de l’app de menjador, incidències i
treball protocol per gestionar-ho
- Informacions sobre el Dia Especial
- Festa major de l’escola del 13 de
maig
- Final de curs i acampada

Parlar amb
Mercè per
monitoratge:
Laia

Serà presencial
Data 3 de maig, 16,15

Ordre del dia:
Carles

Davant de la proposta de la Marta ningú de la comissió vol
incorporar-se a la junta

La Virgínia farà més de pont i farà més
traspàs i feedback a la Marta

Marta

Duplicitat de càrrecs de dues persones de la Junta que també
estan al Consell Escolar. L’escola ens ha manifestat la seva
preocupació. Tanmateix el tema ha quedat en stand by

Considerem
que
ara
és
tard
per
replantejar-ho ja que tot just estem a l’inici del
rodatge de la nova junta i no volem fer
canvis. Potser es pot posar sobre la taula de
cara al curs que ve.
Cal clarificar quina és la demanda de l’EdG

Anna

Assemblea

Mobilitat (Marta)

Membres del
Consell Escolar

Data: 21-4-22
Hora: 14:30
RESPONSABLE
Convocatòria i
cartells: Anna

Menjador

Dia especial

Hi ha penjada l'acta de la reunió de comissió mixta. A
destacar que s’han fet retorns de diners de menjador a les
famílies que no van desmarcar durant les colònies. Queda
pendent de fer protocol, la comissió de menjador proposarà
un redactat
S’ha comunicat a Pam i Pipa la no renovació automàtica del
contracte per al curs següent. Han respost que es mantenen
a l’espera d’allò que volem modificar, afegir… per tal de
renegociar si cal
El 28 de maig no va bé a ningú de la comissió de pati i es creu
imprescindible que hi siguin.

Data propera reunió: dijous 28-4 20,30 online

Seguiment dels acords presos a la reunió
Redactat del protocol d’incidències amb l’app

David

Proposta d’infografia explicativa de l’ús de
l’app, sobretot pensat per noves famílies

COMISSIÓ
MENJADOR

Comissió de pati proposarà data alternativa
per parlar-ne i decidir-ho al consell escolar
del 2 de maig

Marta

