Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió
ió de junta celebrada el dia 05
0 de
e Novembre
Novem
de 2014
Assistents: Nieves Castro, Albert Gómez, Jose Luís Castillo, Rebeca Lalinde, Neus Pujades, Llúcia Pons, Toni
cotes, Nathalie Charpentier, Saida Roldán, Raúl Blanco, Nati Caballero, Merche Cañado, Yolanda Blanco, Jaume
Revelles.

Ordre del dia
1. Club AMPA
Reunits amb integrants de l’AMPA Pilar Mestres (Roser i Marc,
Marc Tresorers).
Es veu positiu fer el Club AMPA amb descomptes en comú.
Es consultarà als comerços que ja han signat el acord sobre aquesta incorporació per tirar-ho
tirar
endavant.
S’actualitzarà el contracte actual per ampliar amb més AMPA’s.
A
La targeta mantindrà una cara comuna i un altre personalitzada per cada escola.
Es decideix, prèvia consulta d’algun comerç, que només els comerços de La Roca del Vallés hi puguin formar part amb
la idea de “fer poble”.

2. Situació econòmica:
Saldo en BBVA: tancat
Saldo en Banc Sabadell: 13.889 €
Es presenten el s següents pressupostos:
Hort escolar: 1 taula de 436 €
Subvenció: 375 €
Aportació AMPA: 61 €
Pissarres digitals: 1 de característiques similars a les adquirides per l’ Escola anteriorment 1620
1.521 €
Subvenció: 1080 €
Aportació AMPA: 540 €
Ordinadors portàtils: 269 € * 4: 1076 €
Subvenció: 1.000 €
Aportació AMPA: 76 €
Tanca pati: 3.200 €
Subvenció: 1.328 €
Aportació AMPA: 1.872 €
Votacions
Hort: sí (14 vots)
Pissarres: sí ( 14 vots)
Ordinadors: sí (14 vots)
Tanca: Pendent de un segon pressupost.
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Durant els propers dies s’acabarà de confeccionar
onfeccionar el pressupost anual.
3. Valoració de la festa AMPA
Poca gent, feia bon temps la gent fora i amb el berenars no es podia
pod entrar. Veure i valorar diferents aspectes per l’any
que be.

4. Comissions
4.1 Comissió Extraescolars:
arat contractes per demanar per ser signats pels professors o centres
entres gestors de les activitats.
S’ha preparat
Es proposa pujar publicitat mensualment al Facebook sobre cada activitat.
activitat Seria interessant que els propis professors
escrivissin , s’ha de comentar al Robert que avui no hi es.
Tenim proposta de Extraescolar de cuina (EDUCACHEF) mínim de 18 nens, 38 €/mes, 1 dia
di a la setmana (1,5 h). Passar
informació al Robert.
4.2 Comissió de Roba:
4.3 Comissió Menjador:
Es va fer la visita per les responsables al menjador de l’escola.
Els nens/es han demanat un altre radio amb allargo (Yolanda demanarà pressupost) i s’invertirà dels diners que cada
any es dediquen a reinvertir en aquest espai. Tindrà un ús des de l’AMPA,
l’A
, per l’hora del pati o un altre qualsevol.
S’aprova la compra sense necessitat de pressupost dintre d’un valor raonable, votacions 12 sí (tots els presents).
pr
La Comissió de disciplina
isciplina es va reunir per un nen de 6è on es va decidir l’expulsió 2 dies.
Mare de P5 s’ha queixat d’un altre nen de P5 perquè es problemàtic amb altres nens.
Veure opcions amb menjador
enjador si rotar monitors o altres opcions poden millorar el comportament dels nens més grans.
4.4 Comissió Festes i Actes:
Veure punt 3.
4.5 Comissió web:
Passar llista de Delegats a Jose Luís per publicar a la web.
4.7 Comissió Biblioteca:
Sense cometaris.
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4.8 Comissió Comunicació:
Veure punt 3.
4.9 Comissió Loteria:
Ja es poden tornar els dinerss i les matrius dels talonaris a l’Administració de La Roca del Valles.
Valles Es donarà de termini
fins 01/Desembre (ja que el 12/Desembre ha de estar tot tornat i recontat), es passarà circular per avisar als socis.
Queden 40 talonaris per vendre.

5. Projecte Clau
Sense comentaris.
6. Convocatòria plaça administrativa
Es convocarà plaça per cobrir les tasques administratives de l’AMPA
l’A
per
er lo que serà imprescindible ser soci de l’AMPA.
Es valorarà titulació relacionada a les tasques i coneixements informàtics,
informàtics demanant-se
se carta de presentació adjunta a
la sol·licitud.
La publicació de la convocatòria haurà de fer-se
fer
lo mes aviat possible.
Inscripcions: 24/Nov al 05/Desembre
Publicació de la resolució: 15/Desembre
Es proposa augmentar el número mensual d’hores de treball (actualment 5 h./setmanals, 20 hores mensual).
4 hores mes: 7 vots
3 hores mes: 3 vots
A cobrir principalment en assistir a les reunions mensual, fer acta i prendre apunts sobre tasques a fer i les que no es
facin servir en aquest temps s’haurien de distribuir segons necessitats concretes.
Tant les inscripcions i convocatòria es publicaran en la web.
7. Torn obert (precs i preguntes).
Data assemblea: 16/Desembre/2014
Parlar amb la Montse Fuster per tal que al proper any es pugui girar la quota de l’AMPA amb la possibilitat de donar-se
de baixa voluntàriament. Veure amb FAPAC
APAC la fórmula correcte.
Montse Fuster ens demana ajudar a organitzar un Concurs Fotogràfic sobre matemàtiques aquest any ja que es el curs
dedicat a les matemàtiques pels 10 Anys de l’Escola
l’
i exposar al Centre Cultural.
També Dia Bricolatge amb Pares i mares , veure el dia.
di
Eleccions al Consell Escolar, demanen que els candidats.
Arbre de nadal: Albert, Toni, Raúll organitzaran un arbre amb fustes de les fustes reciclades de la tanca, per que cada
classe decori una fusta o fer com un arbre dels desitjos.
FAPAC: Ens han enviat un e-mail per col·laborar en sorteig ONCE, es vota: 12 no. + 2 abstencions.
abstencions
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Resum del Consell
sell Escolar del 28 d’octubre:
436 nens escolaritzats al centre (queden algunes places lliures).
Horari (el habitual)
Es va presentar calendari i festes.
RRHH - Organigrama
Objectius del curs.
Es deixarà fotocòpia (sense dades personals) al despatx per a consultar pels socis.
Per organitzar Carnestoltes 2015 es proposa que sigui ambientat en les Matemàtiques ja que es el tema d’aquest curs i
crear una Comissió, tenim com a voluntari a Javier Camino.
La reunió acaba a les 23:20 PM

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
SEC
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