
 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola  Mogent

Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 08 d'abril de 2015

Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Albert Gómez, Montse Manceda, Yolanda Blanco, Mª Jesús Berges, Maribel 
Garcia, Núria Espinosa,  Llúcia Pons, Neus Pujadas, Nieves Castro, Josep Lluís Castillo, Robert Castaño

Administrativa: Montse Camps
Inici de la reunió a les 7:45 pm

Ordre del dia

1.Situació econòmica:

 Saldo en el Banc de Sabadell: 10.186€
       
2. Dia de Sant jordi:

En una reunió amb la Montse directora de l'escola, la Saida, la Nathalie i el Toni, s'arriba a l'acord que aquest any
l'AMPA no donarà el pendrive, si no premis pels guayadors. Això si, els presents d'avui decideixen que pel dia de Sant
Jordi s'entregarà un punt de llibre, el qual es dissenyarà des de la comissió de comunicació, en el cas que l'escola no el
doni.
Es fomentarà com en d'altres anys l'intercanvi de llibres.  D'aquesta manera,  des del  despatx de l'AMPA es farà la
recollida de llibres els dies,14, 15, 16 i 21 d'abril. Els dimarts 14 i 21 de les 8:45 a les 12 h. i el dimecres 15 i el dijous 23
a la tarda de les 15 a les 17:00 hores. S'insisteix en que es faci una revisió acurada dels llibres que es vagin recollint.
Per fer el muntatge de l'espai per l'intercanvi es necessitaran voluntaris, per tant es decideix fer un whatsapp crida
abans del dia de Sant Jordi. Depenent del temps que faci, es decidirà fer el muntatge a dins l'escola o a fora.

3.Col·laboració amb el Corpus:

La Llúcia explica la proposta als alumnes de 6è de fer els dibuixos per a fer les plantilles de les catifes. La idea a l'hora
de fer-los ha estat de jugar amb el tema dels 10 anys de l'escola i amb els signes matemàtics, temàtica d’aquest curs a
l'escola. Entre els dies 18 i 22 de maig hi ha la proposta de fer un taller per començar a treballar amb el  dibuix escollit,
plantilles, material etc, El Jordi de dibuix només vindrà a fer la masterclass. Serà en hores abans del dinar.
Es farà un missatge a tots els pares i alumnes per participar en les activitats i tallers. El dia de Corpus es portaran dues
graelles per fer un esmorzar col·lectiu i cadascú portarà alguna cosa per menjar.
El lloc del poble per fer nosaltres la catifa que durà el nom de l'Escola Mogent, serà la baixada de l'església, carrer Pau
Claris.

4.Comissions

4.1 Comissió de festes:

Per al dia 13 de juny, dia de la festa 10 anys de l'escola Mogent ja s'han contractat una part de les activitats que són 3
inflables i 4 llits elàstics amb el pressupost decidit ja en la reunió anterior. S'ha entregat una paga i senyal de 475 euros
(el 40% del total) a l'empresa proveïdora .
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Restaran pendents els jocs d'aigua i algunes activitats més per els més grans, d'on han sortit diferents propostes com
muntar un Karaoke, portar un senyor que munta jocs amb andròmines o una maga-pallassa ambulant. El qual s'anirà
decidint. Es farà un rètol, aprofitant el de l'any passat però canviant la data.
Aquest any el Raúl s'ha ofert per fer les fotografies dels alumnes de P5 i els de 6è amb les orles. Es muntarà un estudi a
l'escola per fer les fotos.

4.2 Comissió de roba:

Es decideix liquidar tot l'estoc de roba d'aquesta temporada: xandalls, samarretes i pantalons al preu del 50%. Es farà
un rètol per anunciar-ho a tothom de l'escola.
Es  concreta  quines  seran  les  peces  de  roba  que  es  demanaran  per  al  curs  vinent:  dessuadora,  pantalons  llargs,
samarreta de màniga llarga de cotó i samarreta de màniga curta i/o samarreta tècnica. Les peces de roba no portaran
brodat sinó un gravat.

       4.3 Comissió extraescolars:

Es parla de seguir l'any que ve amb les mateixes activitats extraescolars d'aquest any i introduir l'activitat de Voleibol.
El mes de maig la Comissió, presentarà una graella amb les noves activitats i noves propostes de projectes amb noves
idees per poder millorar tot el que envolta el seu funcionament. Entre els assistents a la present reunió, es comenta
que en l'activitat de música , de cara a l'any vinent s'hauria d'insistir en que es presentessin regularment informes
sobre l'evolució dels nens i que es fessin un parell de reunions a l'any entre els mestres de les activitats i els pares.
En l'activitat d'anglès es presentarà una proposta d'una escola nova.
De cara al curs vinent, l'Ampa valoraria molt positivament que l'Escola Municipal de Música de la Roca, atenent les
idees que dóna el  seu director en Pau  Manté, entrés en la dinàmica pedagògica de l'espai de música de l'Escola
Mogent, duent a terme els diferents projectes en ment per promocionar la música amb propostes com celebrar el dia
de la música, relacionar l'Escola, com a exemple, amb la “banda  de música d'instruments de vent” o fer tallers de
música per als nens, amb els instruments que l'escola de música proporciona, donant-los la oportunitat d'escollir el seu
instrument preferit.  Considerant que pot ser molt  beneficiós per l'escola i  els alumnes,  s'acorda  parlar-ho amb la
Montse Fuster, la directora de l'Escola Mogent.

4.4 Comissió de llibres:

Es disposa ja de la llista de llibres de text per al curs vinent Es farà, a partir d'ara la comanda per poder tenir els llibres
per el mes de juny, es portaran a les classes i es repartiran entre els alumnes. La Montse, la directora del centre hi està
d'acord. La Maribel es presenta com a voluntària per ajudar el Paco.
Aquest mes s'ha fet un pagament de dues factures de llibres dels anys 2010 i 2011 que ascendeixen a 385,75

4.5 Comissió menjador:

Es parla del seguiment regular que es fan dels àpats i del funcionament de menjador, quedant-se a dinar alguns dies
quan es considera necessari. Hi han hagut petites queixes per part dels pares i alumnes, sobre el menú, la cocció i el
material. Es proposa des de la comissió parlar i millorar els serveis amb les empreses que ja tenim, aportant idees i
proposant noves activitats de caràcter voluntari, no obligatori. També es contempla la idea de contractar dos monitors
més, que no cal que siguin fixes.
Queda pendent de fer una reunió amb la direcció de l'escola que ha demanat per poder parlar de tots aquests temes.
S'ha de comprar un allargament pel menjador
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4.6 Comissió comunicació:

L'Albert presenta el nou disseny i el pressupost de l'adhesiu del “Club de l'Ampa” que identificarà els establiments
col·laboradors. El cost serà de 60 euros aproximadament: 1 Euro per adhesiu.
Es decideix en assemblea comprar el domini d'Internet per l'adreça. www.clubamparoca.cat/com.

5. Torn obert:
-Concurs fotografia: es recorda que s'ha encarregat a en Botey confeccionar les bases.
-Bricolatge: un dia es vindrà a tallar les branquetes.
-Voleibol: s'han de comprar pilotes pròpies d'aquest esport.
-Es troba a faltar un banc al gimnàs perquè els alumnes el puguin fer servir per canviar-se.
-

La reunió s'acaba a les 10:20 pm.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 
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