Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 04 de març de 2015
Assistents: Nathalie Charpentier, Toni Cotes, Saida Roldán, Llúcia Pons, Josep Lluís Castillo, Robert Castaño, Raúl
Blanco, Neus Pujadas, Nieves Castro, MªVictoria Sahuquillo, Montse Mancera, Nuria Calls, Marivi Cañado
Administrativa: Montse Camps
Ordre del dia

1.

Situació econòmica:

Saldo en el Banc de Sabadell: 12034,65€
Ja s’ha presentat el model 347, el qual ens tramita l’assessoria amb un cost de 60 euros.
Degut als diferents costos que ens comporta treballar amb una gestoria, en concret amb la que treballem actualment
ens suposa unes despeses en els següents conceptes:
-Contracte administrativa: de 60 a 70 euros. En el cas de Baixa 60 o 70
euros -Confeccionar la nòmina: 42 euros mensuals
es decideix fer una crida a través del Facebook/Whatsapp per demanar entre els associats una persona que pugui
ajudar en aquest tema per tal de reduir aquests costos.
Aquest Sant Jordi, pels jocs Florals l’Ampa es decideix juntament amb la direcció de l’Escola fer únicament premis per
als guanyadors Jocs florals, en comptes de per tots el nens de l’Escola.

2. Participació Festa Corpus:
Aquest any, l’ Ampa Escola Mogent, hi participem, la Llúcia Pons es proposa com a voluntària per gestionar-ho i fer d’
enllaç amb l’Associació de Veïns, podem disposar de l’espai i demanarem a Jordi de dibuix i plàstica col·labori per
l’elaboració amb els nens de l’Escola. El material a utilitzar: sal i guixos de colors. Aquesta activitat es farà a l’hora del
menjador, disposant amb la col·laboració de la Sacra (monitora) i de dos pares.
Es proposa en aquesta reunió d’ utilitzar per fer la catifa gespa de pi com a base i pedres blanques. També es decideix
enviar un email a les dues escoles que també hi participen.

3. Comissions:
S’acorda en dur a terme una nova dinàmica de les reunions mensuals de l’AMPA. De manera que s’aconsegueixi un
funcionament més àgil, podent arribar a acords més concrets i escurçar la durada de les reunions. Aquesta forma
consisteix en que les comissions enviïn abans de la reunió un resum amb les propostes i les tasques realitzades .Un
cop rebuts tots, seguidament, des de la Junta, s’envia un correu general a totes les comissions per informar de tots els
punts que es tractaran el dia de la reunió.

4.1 Comissió Extraescolars:
La Comissió es posa en contacte amb el FPAC per demanar informació sobre les activitats extraescolars . Aquests
comuniquen que no hi ha cap normativa que reguli les activitats extraescolars, però insisteixen en que hi hagin uns acords de
col·laboració i les assegurances pertinents. L’AMPA tot i que compleix aquestes condicions les revisarà i millorarà en alguns
aspectes més. Un dels temes seria introduir el nº de la targeta sanitària en el formulari de la inscripció.
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Es posa a la taula el tema de trobar una fórmula efectiva de comunicació entre el menjador i el professor de l’activitat
extraescolar. Amb el disseny d’una graella d’assistència per tal de fer un control setmanal.

4.2 Comissió Comunicació:
El Dia 18 de març a les 19:00h a l’Escola hi haurà una xerrada de Marta Prim sobre l’autoestima dels nostres fills. Es
decideix per votació fer difusió a nivell escola i poble.
-Segons l’oferiment d’una Clínica Dental, propera col·laboradora del Club Ampa per fer xerrades sobre temes
relacionats amb la higiene i salut dental, es farà una proposta a la Montse Fuster i Montse Monitors, per venir a fer-ho
entre hores del temps menjador.
-Es farà una pegatina pels col·laboradors del Club Ampa que no tingui data de caducitat. El Raul s’encarregarà de fer el
disseny.

4.3 Comissió de festes:
La Comissió de festes presenten 4 pressupostos, d’una mateixa empresa , per fer les activitats del dia de la festa de fi
de curs, el 13 de juny.
Tothom està d’acord amb el pressupost nº 4: -2 Inflables, 4 llits elàstics i un taller a escollir (970 +IVA). Encara que es
vol demanar alguna modificació en el pressupost, ja que es pensa també en posar un “Jumping”.
Es parla del servei de la barra el dia de la festa, i es confirma que les begudes es pagaran directament quan es
demanin. No es farà a través de l’entrega de vals o tickets.

4.4 Comissió Menjador:

-En

la última reunió celebrada amb l'Escola, l'Ampa, Montse Monitors, Selecta Restauració, aquests últims han acceptat la

nostra proposta de que dues cuineres serveixin en el mateix punt. Han demanat que comprem un carro per poder atendre el
segon punt de servei i s’ha acceptat.

-Ja s’ha modificat el menú posant dos dies per setmana peix, un dia arrebossat amb amanida, l’altre al forn amb patates.
En referència a la incidència amb els alumnes de P5 jugant el futbol, l'Ampa considera que les mesures adoptades pels
monitors i la coordinadora del menjador, van ser les correctes. Es demana a l'equip del menjador que sempre que hi
hagi un problema d’aquestes característiques es comuniqui immediatament a l’Ampa. Es recorda a les famílies que
poden venir a les reunions de la Junta de l'Ampa sempre que ho desitgin.

5.Torn obert de paraula
Es parla de l'oferiment per part de la farmàcia Giró d'unes 150 mostres per combatre els polls i que les distribuim entre
les famílies. Considerant el fet que es tracta d'un producte de naturalesa química, es consultarà a la directora Encara
que es considera més adient proposar a la farmàcia d'adherir-se al Club de l'Ampa i donar-los ells mateixos, les
mostres des del seu establiment També es post difondre a través de Whatsapp o Facebook.

EL PRESIDENT
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