REUNIÓ JUNTA GESTORA
09 de Març de 2022
Assistència: Cristóbal, Emma, Bernat, Aida (AFA); Raúl Martínez, Esther Parull, Maria José Aparicio
(direcció); Comissions: Joan (obres), Chantal (Migdia), Natalia (Natura), Antonia (representació
sisè), Patricia (Teatre), Laura (comunicació)
Ordre del dia
1. Aniversaris Jardí
2. Endreçament materials comissions
3. Acreditació cuina
4. Enquesta espai migdia
5. Reinici Zumba
6. Terminis contractació espai migdia
7. Setmana del teatre
8. Taller araART
9. Festa inauguració
10. Viatge sisè
11. Biblioteca oberta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lectura i aprovació de l’acta anterior
1.
Aniversaris Jardí
Va sortir al full informatiu de Març amb link a la normativa. Ho porta festes (contacte per part de
l’escola: Nuria).
Les caixes s’han de passar la sala de l’AFA.
2.
Endreçament materials comissions
Oferim caixes transparents a les comissions per traspassar de la saleta de fora.
AFA compra caixes i posem data límit, després de la festa (per focalitzar treball de famílies).
Per part de sisè, cal recollir les joguines i els llibres. HI haurà paradeta a la festa d’inauguració. El
remanent de joguines s’ofereixen per ludoteca o aules i si no al punt verd.
Llibres, paradeta a la festa i a St Jordi.
Samarretes: inventari i valorar si es farà us a l’escola o es pot regalar a les famílies.
3.
Acreditació cuina
Acreditats com a cuina sense gluten
Associació de celíacs va fer sessió de formació + inspecció posterior. Obtenció de l’acreditació al
Gener 2022.
4.
Enquesta espai migdia
Enquesta espontània dels alumnes de cinquè en quant a quantitats i racions.
Augmentaran racions a partir de tercer, amb el compromís per part de l’escola de fer primera
ronda més petita per poder repetir.
Aviat es passarà enquesta a famílies: explicant menú i amb preguntes. Es demanen propostes de
millora, constructives.

Es proposarà tertúlia amb la Nuria per recollir feedback de famílies.
Es treuran conclusions i es desenvoluparà un escrit amb els criteris d’elecció del menú de l’escola.
Això s’afegirà al contracte i al web de l’escola per informació.
5.
Reinici Zumba
La directiva de l’escola no te inconvenient en que es reprengui aquesta activitat. Ara es viable per
la situació actual. Es faria al gimnàs i amb mascareta.
A partir d’abril. Les famílies de fora de l’escola haurien de pagar 30€ (quota AFA), pagant la part
proporcional.
Cal trobar l’espai a la graella d’activitats actuals per encabir-ho.
6.
Terminis contractació espai migdia
Anteriorment es va iniciar a l’abril.
Es pot signar el conveni i fer el contracte i el redactat ben fet.
1- Convocatòria del consell per revisar i aprovar
2- Revisió i signatura
El Raúl ja ha passat els plecs per anar desenvolupant el contracte.
7.
Setmana del teatre
Tallers plantejar per tota la setmana.

8.
Taller araART
Des del programa araART es proposen tallers (mestres / infants / famílies) i altres activitats. La
línia de treball es de vinculació amb fabrica de creació i vapor del fil. Per treballar l’arrelament que
ens uneix a tots.
Programa mestres assessorant al grup de teatre de titelles.
Taller amb infants amb representats de cada grup.
Taller famílies: 24 març (17 – 18:30), infants + mestres + famílies. Cal enviar mail per inscriure’s.
Identitat i arrelament.
Instal·lació sonora autogenerativa (syncro) + projeccions per la inauguració

9.
-

Festa inauguració
Entrepans / beguda: aprox 500 personas
o Natural cuina
 3 mini-entrepans + fruita
 Pastetes dolç + salat + fruita
 Regal: iogurts eco
 Entren culleretes, tovallons...
 Pressupost 1.000€ - ens cobra matèria prima, no personal
o Càtering Barbara
 Pintxos, etc
 Pendent de pressupost

-

Neteja: pactat per resoldre la neteja després de la festa
Impressió de tickets / programa: demanar a Helena
Fotos: Adreça per penjar-la
Beure: gestionem gots amb logo de l’escola (aproximadament uns 0.70€/got)
Es considera posar un preu simbòlic al got + entrepà per evitar malbaratament de menjar.

Convidats:
Autoritats – la voluntat de l’escola es que no siguin les protestes com a col·lectiu el que sigui
noticia
Entitats del Barri
Famílies de promocions anteriors
Actuals famílies i mestres de l’escola
La convocatòria ha estat en grups reduïts per evitar que vingui gent amb altres intencions que no
sigui la festa.
10.
Viatge sisè
Es demana el contacte de la Maquinista (Centre Comercial) per obtenir la tablet que es sortejarà.
El contacte es amb el gerent de CC. Ens interessa mantenir aquest nexe i que sigui profitós per
l’escola, l’AFA i les següents generacions.
Per la festa:
- Necessiten espai per 2 taules – possibilitat de porxada d’infantil i passadís del costat de la
pista
o taula solidaria
o taula venda: números de sorteig de tablet i pernil / llibres i joguines
o punt de xapes i imans
11.
Biblioteca oberta
Comença biblio oberta perquè la situació ho permet. De cara a tercer trimestre evitant St Jordi per
evitar aglomeracions.
Propera Reunió de la Junta Gestora: Setmana del 25 d’Abril – Presencial

