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Assistents

Laura José Maria (AMPA), Dúnia Pallarés (AMPA), Ana Serrano
(Coordinadora temps de migdia), Judith (coordinadora EcoArrels), Bea
(Gerent EcoArrels), Aleix Vila (Director) i Eva Andreo (Secretària).

S’ASSABENTEN DELS TEMES TRACTATS
TEMES TRACTATS:
1. Pla de funcionament TdM:
- Actualment s’aprova aquest pla de funcionament, amb intenció de revisar-ho de
cara al proper curs, per tal d’anar en la mateixa línia escola i menjador.
- Previsió d’usuaris: fer una previsió estimativa i afegir una clàusula explicant la
possibilitat de canvis degut a ser un curs atípic per la situació COVID-19.
(90-100 alumnes - 5 mestres -Beques…)
- Pla d’emergència (adjuntar el pla d'emergència dels dos edificis Xoriguer i Petit
Xoriguer)
- Protocol en cas d’accidents
- Annexos (bullying)
2. Documentació
- Full resum instruccions inici de curs TdM. (c.famílies)
- Pla d’emergència (escola)
- Protocol en cas d’accidents (escola)
- Protocol d’administrar medicaments (escola)
- Documents d’empresa (Eco-arrels)
3. Situació personal laboral, ràtios i espais
- Reforç de monitor extra a nivell puntual el dia que es necessita.
- Paràmetres: Eco-arrels farà un càlcul, de quin seria el número d’usuaris necessari
per tal de poder sostenir el sou totes les monitores, sense l’ajuda de l’aportació de
l’AMPA.
4. Qualitat del servei
- Butlletí de famílies: setmana de desembre l’escola el dedicarà a TdM. Serà un cop
per trimestre.
- Eco-arrels: hi ha una persona que s’hi dedica a comunicació, que passarà
mensualment els butlletins per dinantia.

ACORDS PRESOS:
-

L’escola es compromet a fer un monogràfic de temps de migdia per trimestre
que s’enviarà per dinantia a totes les famílies de l’escola.

-

L’escola es compromet a passar els dos plans d’emergència a l’empresa
EcoArrels, um del petit Xoriguer i l’altre del Xoriguer.

-

EcoArrels posarà una monitora extra a nivell puntual, quan la ràtio d’alumnes
ho requereixi.

-

EcoArrels es compromet a calcular quin seria el número òptim d’alumnes
perquè l’empresa pugui pagar a la monitora que ara està pagant l’AMPA i
Ajuntament.

______________________________________________________________________
ESMENES

ACTA (es deixa aquest espai per afegir comentaris referents a l’acta de

qualsevol persona que tingui relació amb la reunió realitzada).

