Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 03 de juny de 2015

Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Nathalie Charpentier, Albert Gómez, Montse Mancera, Maribel Garcia, Núria
Espinosa, Llúcia Pons, Neus Pujadas, Robert Castaño, Laura Galvez, Nieves Castro, MªJesus Bergé,Mariví
Sahuquillo.
Administrativa: Montse Camps
Inici de la reunió a les 7:55 pm
Ordre del dia

1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 10.635€

2. Col·laboració amb el Corpus:
En el vermut que es farà al migdia l'AMPA Mogent i l'AMPA Pilar Mestres aportaran 100 € cadascuna per comprar la
beguda i el menjar respectivament. Per tal de que vingui gent s'ha fet una crida via delegats.
Hi ha la possibilitat de quedar-se a dinar.
3. Comissions
3.1 Comissió roba:
S'està buscant la opció més adient per encarregar la roba esportiva per al curs vinent. Es decideix mantenir el
mateix logo. Es mirarà d'eliminar el logo en els pantalons del xandall per tal de reduir el preu. La comanda es farà el
més de juny sobre les llistes de les demandes de les famílies i es repartirà el mes de setembre.
3.2 Comissió de llibres:
Ja s'han fet les primeres compres dels llibres per Internet per part d'algunes famílies. Compra que es podrà fer fins
el dia 7 de juny. Per poder-la dur a terme s'haurà d'haver pagat la quota d'associat a l'AMPA del curs 2015/16 si encara
no s'ha fet. Des de la mateixa pàgina web llibrestext.com es pot pagar la quota d'associat.
Els llibres arribaran el dia 22 de juny, i els pares els podran venir a recollir al despatx dimarts 23 i dijous 25 dintre de
l'horari d'obertura normal i també el dimecres dia 26. a la tarda. La Llúcia s'ofereix per venir aquest dia.
3.3 Comissió extraescolars:
Es presenten els fulls d'informació i inscripció de les activitats extraescolars per el curs 2015/16, per entregar a les
mares i pares.
En la consulta que s'ha fet a les mares i pares sobre l'activitat d'anglès hi ha hagut opinions diferents, molt positives i
d'altres menys, finalment s'ha considerat que continuar amb el mateix Centre Cambridge seguirà essent una bona
aposta per l'aprenentatge dels nens de l'anglès.
L'activitat extraescolar de música continuarà aquest mes de juny per a les famílies que ho vulguin. Des de música
hauran d'informar a l'Ampa d'aquestes famílies per cobrar-lis el rebut del mes de juny.

3.4 Comissió de festes
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La Rosó de l'Ajuntament ens ha fet arribar un correu amb la quantitat de mobiliari que ens deixen per a la festa del 13
de juny: seran 15 taules, 140 cadires, 10 tanques
S'ha fet una segona instància per deixar-nos el terra per a la sala polivalent per si plogués aquest dia. La carta vindrà
en data del dia 12.
Es presenta el full amb el timing de les activitats que es faran el dia de la festa que serà el següent: de les 16:00 a les
19:30 h. -3 hores de diversió amb els castells inflables, els llits elàstics i el rocòdrom. A les 18:00 es farà l'entrega
d'Orles als alumnes de P5, a les 18:30 als alumnes de 6 è. A les 19:00 h. Es farà el sorteig dels obsequis que ens han
donat els botiguers de La Roca. De les 19:30 a les 20:30 h. Festa de l'aigua i després el sopar de “traje”.
La festa de l'aigua s'està acabant d'organitzar, es demanarà que portin roba de recanvi i pistoles d'aigua.
Des de comunicació s'imprimiran els preus de la beguda. Es faran els tiquets de cada cosa.
S'haurà de parlar amb el personal de neteja per el tema dels lavabos per disposar-hi per després de la festa.
Hi han propostes per demanar als professors d'extraescolars i altres especialistes per fer el dia de la festa altres
activitats que se sumin a les que ja estan programades :
-Activitat relacionada amb el dibuix (Jordi Mas)
-Narració d'un conte en anglès (Cambridge)
-Proposta d'una noia per fer una masterclass de ball amb exhibició.
-Pintar cares (5 mares voluntàries)
-Proposta a una noia que fa tallers de globus a afegir-se a les activitats.
Així mateix, es farà una crida massiva per poder disposar de voluntaris per venir a muntar la festa els dies: divendres
tarda i dissabte matí. Es comprarà alguna cosa per fer un esmorzar per tots els que participin en la preparació de la
festa.
Referent al tema de la música, l'empresa organitzadora de les activitats de diversió: castells inflables, llits elàstics etc.. la
portaran ells mateixos fins a les 8, hora que serà quan vindrà un voluntari per preparar l'àudio per les activitats
següents. Més tard a partir de les 9 seran voluntaris, familiars de membres de l'Ampa que agafaran el relleu i
s'encarregaran de la música fins al final de la festa. Ja han preparat un pendrive amb la música seleccionada. Portaran
els micros ells mateixos.
L'equip de música i la pantalla s'hauran de demanar a l'escola.
4. Torn obert:
-Es presenta a la reunió per aprovar, afegir o rectificar la carta de benvinguda que s'entregarà a partir del 8 de juny a
les noves famílies que matriculen els seus fills a P3 (primer any escolar) junt amb els fulls d'inscripció a l'AMPA que
també es donarà a totes les mares i pares dels alumnes de l'Escola Mogent, amb les tres modalitats de pagament:
efectiu, a través de la web “llibrestext.com” o domiciliació bancària.
-Un cop s'hagi liquidat el pagament a l'Escola de música de 3000 euros per rebuts endarrerits, ja que no es rebien les
factures, ens trobarem amb un saldo prou elevat, d'uns 7000 euros. Per això es pensa en fer una aportació per arreglar
la sala dels ordinadors. Així mateix es pensa que es pot aplicar en el pagament d'algunes activitats extres el dia de la
festa dels 10 anys el dia 13 de juny.
-Ens demanen des de l'Escola ajut pel tema de fotografia pel dia 8 de juny. Es monta i el dia 9 es dóna el premi.
-En la reunió es compta amb la presència de dues noves mares interessades en els punts dels temes a tractar, després
d'haver rebut per email, el recordatori que fa mensualment l'AMPA a tots els socis.
-La reunió s'acaba a les 21:55 pm.
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