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BENVINGUDES i BENVINGUTS



Mantingueu les càmeres apagades per no col·lapsar la reunió. Si en algun moment les podeu 
encendre, la moderadora us avisarà.

Mantingueu el micròfon apagat. Si voleu parlar, demaneu el torn de paraula per xat i quan la 
moderadora us autoritzi, desbloquegeu-lo i parleu.

Utilitzeu el xat per fer-nos arribar els vostres comentaris i preguntes. També per demanar el torn 
de paraula.

Premeu l’enllaç que us enviaran per xat per accedir a les votacions quan sigui el moment i voteu!

            Moltes gràcies

Si us plau, respecteu les següents indicacions per tal de garantir el bon funcionament de l’assemblea:

INDICACIONS



   ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: 04/11/21 (votació). 

2. Presentació de la nova Comissió del Migdia: objectius i pressupost.

3. Votació pressupost nova Comissió del Migdia.

4. Presentació de l’APP MIAMPA: una nova eina per les gestions de l’AFA (votació). 

5. Torn de paraula.
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1. Aprovació acta anterior (04/11/21)

VOTACIÓ
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2. Presentació de la nova Comissió del Migdia.
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Objectius
1. Crear un “Reglament de Règim Intern” de l’espai de migdia que emmarqui conceptes 

amplis i serveixi de referent per el futur.

2. Ajudar a prendre consciència del malbaratament alimentari a través de xerrades i 
accions al menjador.

3. Aproximar l’origen dels aliments que mengen els infants a l’escola a través de 
conèixer els productors i proveïdors del centre.

4. Millorar la comunicació de l’espai de migdia a través d’un document de l’històric de la 
comunicació i la creació d’un espai d’exposició del menú diari.

5. Pensar propostes viables per fer possible la migdiada dels infants de P3.



2. Presentació de la nova Comissió del Migdia.
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Pressupost
7 tallers per la comunitat de mitjans sobre malbaratament 1.000 €

Projecte d’intervenció gràfica a les parets del menjador: aproximació origen dels aliments 300 €

Projecte de presentació del menú diari 50 €

Entrades per sortida a La Selvatana comunitat de petits (autocar assumit per l’escola) 450 €

Sortida activitat d’espigolar amb la comunitat de grans (autocar assumit per l’escola) 400 €

TOTAL:  2.200 €



3. Votació pressupost nova Comissió del Migdia.

VOTACIÓ
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4. Presentació de l’APP MIAMPA: una nova eina per les gestions de l’AFA.
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3. Presentació de l’APP MIAMPA: una nova eina per les gestions de l’AFA.
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VOTACIÓ



4. Torn de paraula
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ASSISTÈNCIA I PARTICIPACIÓ
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