Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 03 de Desembre de 2014
Assistents: Nathalie Charpentier, Toni Cotes, Nuria Espinasa, Llúcia Pons, Maria Jesús Bergés, Ana
Urreta, Mariví Sahuquillo, Robert Castaño, Neus Pujades, Raúl Blanco, Merche Cañado, Saida
Roldán.

Ordre del dia

1. Situació econòmica:
Saldo en Banc Sabadell: 14.684,86 €

2. Comissions
2.1 Comissió de Roba:
La venta d’estocs es realitzarà la primera setmana de febrer. S’hauran d’anar preparant cartells, preus,
voluntaris...
2.2 Comissió Loteria:
Es preveu un ingrés per la Loteria d’aproximadament 1.332 €
4.3 Comissió Festes i Actes:
La propera festa serà la de Nadal, haurem de col·laborar en preparar la taula el 23 Desembre per part del
pares voluntaris de tot el col·legi. Hauríem de passar mail per ajudar a trobar voluntaris.
4.4 Comissió Carnaval:
Es convocarà una reunió per tots aquells interessats en participar en la rua de l’AMPA el dia
08/Gener/2015 a les 19:30.
Sobre el 02/gener hem de enviar correu electrònic als socis i fer publicació a la web, Google+ i Facebook.
4.5 Comissió Normativa Lingüística:
Queda creada la nova Comissió de Normalització Lingüística on la responsable serà la Llúcia Pons qui
revisarà els escrits sobretot en cartells i avisos als pares.
4.6 Comissió Biblioteca:
Es continua fent la feina de curs passat i s’ha demanat reunió amb Esther (mestre encarregada aquest any
d’aquest espai).
4.7 Comissió Extraescolars:
Voleibol que estava en stand-by es mirarà si es pot començar al febrer.
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Des de la activitat de Iniciació a l’Esport es demana comunicar als pares que els nens durant l’hivern
hauran de portar mitjons antilliscants per poder realitzar exercicis a la sala polivalent.

4.8 Comissió Infraestructures:
Hem fet fotos dia de la pluja per a enviar a Generalitat o Ajuntament segons s’escaigui.
Fotos del Menjador (vidre trencat)
S’ha tornat a parlar amb l’Ajuntament sobre la neteja de vidres (fa 2 anys que no la fan) i diuen ja tenen
partida aprovada i intentaran venir entre Desembre/Gener.
4.9 Comissió Arbre de Nadal:
El dia 09/Desembre estarà acabat.

3. Torn obert (precs i preguntes).
Tenim pendent continuar amb el tema de Club l’AMPA
Ja tenim aquí els ordinadors, pissarra i taula del pati. El tema de la valla està molt complicat perquè els
pressupostos son mes elevats del que es va tenir en compte el seu dia.
P3A: El Delegat serà Raúl Blanco.
Consell Escolar de 02/Desembre i així constituir-lo per part dels nous pares i mares (Guadalupe Galo
Solano i Esther González). No hi ha substituts i miraran a les NOF què fer en aquests casos.
Judith Ramírez (Comissió econòmica)
Guadalupe Gao i Toni Cotes (Comissió menjador)
Esther González (Comissió convivència)
Neus Pujades s’afegeix a la Comissió Menjador i Club AMPA.
Xerrada 26/Gener/2015 del Mossos d’Esquadra sobre Xarxes Socials (10:00 y 11:30) 19:00 PM pels pares i
mares.
La reunió acaba a les 21:30 pm

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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