ACTA de REUNIÓ
Dia
Assistents

Excusen
assistència

26 de juny de 2014, 18 hores.
Ruth Fontelles

Luciana Michelli

Marta Caño

Norma Pena

Anna Gou

Anaís Tarragó

Laura Fernández

Marta Uriel

Virgínia Fusté

Kira Riera

Ariadna Garrido

Lali Ramos

Bernat Martínez

David Sebastián

1. Menjador
2. Renovació dels càrrecs que queden vacants a la Junta.

Ordre del dia

3. Valoració del curs i línies estratègiques per l'any que
ve.
4. Taller de prioritats (balanç, qui hi va i què hi portem
com a junta)
5. Comissió de comunicació i pàgina web
6. Torn obert

1.

Menjador

Després de les dificultats amb natural cuina i desestimant la proposta de canviar
d'empresa per un curs, es determina que cal fer una sèrie d'actuacions per millorar el
menjador
 Redactar un contracte amb natural cuina
 Acompanyament progressiu (formació dels monitors)
 Pautes pràctiques i unificar criteris entre els monitors
 Els monitors dinaran amb els nens
 Reforçar la coordinació amb Kampi qui pugui
 Cal engegar el projecte de menjador per unificar tota l'estona del migdia
 Començar a moure el projecte per al menjador de l'edifici nou:
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◦ Cal presentar les bases del concurs i les pautes (normativa interna de
menjador) per al desenvolupament del projecte de menjador a la
primera assemblea
◦ Durant el 2n trimestre es triarà el projecte
Per tot això es decideix que es convocarà una assemblea extraordinària a
principi de curs.
2.

Renovació dels càrrecs que queden vacants a la Junta.

 Dins de cada comissió s'escull el vocal
 Càrrecs de la Junta: obrir a les famílies els càrrecs vacants a l'inici de curs i
anar fent el seguiment de possibles pares i mares que estiguin interessats.
Cal ratificar els nous càrrecs a la primera assemblea
1. Comissió de comunicació i pàgina web
Al setembre cal fer una crida per dinamitzar la comissió.
Cal revisar i posar al dia la informació de l'AFA i les comissions a la pàgina web.
3.

Valoració del curs i línies estratègiques per l'any que ve.

4.

Taller de prioritats (balanç, qui hi va i què hi portem com a junta)

Aquests dos punts estan relacionats així que els tractem conjuntament.
Prioritats de la Junta pel curs vinent:
 Temporitzar les assemblees perquè no durin més del que és aconsellable
perquè siguin profitoses. Introduir la figura d'un moderador extern que
ajudi a dinamitzar-la i fer-la avançar quan hi ha temes polèmics on ens
encallem (proposta: Seb, ja que al taller de prioritats ho aconsegueix)
 Dinamització d'algunes comissions (comunicació, menjador). Fusionar-ne
algunes que tenen feina comuna o que hi ha poca gent. Per exemple medi
ambient i menjador
 Fer visible la feina de l''AFA
 Ser àgil en penjar les actes de les juntes al butlletí. Una proposta per ferho seria que prendre acta fos rotatiu.
 Fixar un dia concret per a les juntes per facilitar la participació de les
famílies
 Revisar el reglament de règim intern
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 Fer una bona promoció de les comissions a la festa de benvinguda de
l'octubre. Cada comissió té una paradeta on explica el que fa i respon
preguntes de les famílies. Proposta de nom: Firafa
5.

Comissió de comunicació i pàgina web
Al setembre cal fer una crida per dinamitzar la comissió.
Cal revisar i posar al dia la informació de l'AFA i les comissions a la pàgina
web.

6.

Torn obert de paraula
Ningú no demana la paraula en el torn obert.

Signat,

Signat,

La Secretària

La Presidenta
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