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Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 01 d’Octubre de 2014 

  
Assistents:  Merche Cañado, Nieves Castro, Robert Castaño, Albert Gomez, Jose Luís Castillo, Mariví Sahuquillo, 

Llúcia Pons , Nuria Espinasa, Rebeca Lalinde, Zaida López, Nathalie Charpentier, Saida Roldán. 

 

Ordre del dia 

 

1. Situació econòmica:  
 

Saldo en BBVA: 1.997,58 € 

Saldo en Banc Sabadell: 12.130 € 

 

La distribució de les subvencions donades per l’Ajuntament son: 

 

Pati Infantil: 1.328 € 

Hort escolar: 375 € 

Pissarres digitals: 1.080 € 

Ordinadors portàtils: 1.000 € 

 

S’han de consultar pressupostos per començar a tirar endavant les inversions. 

 

2. Delegats: 
 

S’ha de fer entrega del llistat de socis per classe. 

S’ha de promoure com a figura referent de queixes, sugeriments i dubtes 

Filtre i motor de búsqueda de candidats per actuacions de l’Ampa o de la propia Escola. 

Afegir com a Delegada de P3B a Maite Prieto 

Aprofitaran les reunions de l’Escola la setmana que be amb tots els grups de pares per presentar-se com Delegats i 

entregar els carnets Club Ampa dels que encara no l’hagin recollit. 

 

3. Components de les diferents Comissions curs 14-15 
 

  

3.1 Comissió Extraescolars: 

 

Actualment n’hi ha 104 activitats ocupades. 

Es reben demandes per obrir grup divendres tarda, es parlarà amb Cambridge per fer la consulta. 

S’hauria de preparar un document on per donar-se de baixa d’una activitat s’hagi d’aclarir els motius. 

Zaida López entra a la Comissió. 

 

3.2 Comissió de Roba: 

 

Es deixarà fins el 15/octubre per recollir les comandes pendents a partir d’aquesta data s’enviaran e-mails a les famílies 

per recordar la recollida. 

 

3.3 Comissió Menjador: 

 

Ja s’han començat a fer servir els bols comprats per l’Ampa. 

 

 

3.4 Comissió Festes i Actes: 



 
Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 
Escola  Mogent 

                                 

 

AMPA ESCOLA MOGENT  -  Plaça l’Església,s/n  -  08430 La Roca del Vallès  -  CIF: G63591895  - info@ampamogent.cat 

 

Montse Fuster ha entregat un full amb les festes que col-labora l’Ampa. Les properes son: 

 

La Castanyada (31/octubre): 

 

Haurem de fer-nos càrrec del cost de les safates, sucs, tovallons i castanyes. 

 

Festa Música (21/Novembre): 

 

No hem de fer res 

 

Festa Nadal ( 23/Desembre): 

 

Muntatge 

 

Jose Luís Castillo penjarà calendari a la web. 

 

3.5 Comissió web: 

 

Es penjarà l’Organigrama amb els components de les diferents Comissions. 

 

3.7 Comissió Biblioteca: 

 

Ja s’estan organitzant els grups de voluntaris per aquest curs. 

 

3.8 Comissió Comunicació: 

 

 

Per la festa de l’Ampa: 

 

- Afegir que també fem Loteria de Nadal al vídeo. 

 

- Ja s’estan fent cartelleres. 

 

3.8 Comissió Loteria: 

 

El número per aquest any es el 59332. 

 

Es prepararan participacions de 3 € (2,40 € de loteria  + 0,60 € donatiu) 

Talonaris de 20 participacions. 

Total de 150 talonaris. 

 

 

4. Torn obert (precs i preguntes). 

 

La reunió acaba a les 22:05 h. 

 

EL PRESIDENT       LA SECRETÀRIA  


