Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 06 de maig de 2015

Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Nathalie Charpentier, Albert Gómez, Montse Mancera, Maribel Garcia, Núria
Espinosa, Llúcia Pons, Neus Pujadas, Josep Lluís Castillo, Robert Castaño, Núria Latorre, Merche Cañado, Laia Llistuella
Administrativa: Montse Camps
Inici de la reunió a les 7:30 pm
Ordre del dia

1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 10.256€

2. Col·laboració amb el Corpus:
En la reunió a l'Ajuntament es decideix el tram que ens tocarà que finalment serà al carrer Major, davant del
Poliesportiu de handbol. La subvenció serà de 300 euros i es vehicularà a través de l'Associació de Veïns del mateix
carrer Major. Finalment no caldrà fer les plantilles per el disseny de la catifa. La idea es fer un pastís que dibuixarà el
Jordi. Tampoc es necessitaran cartrons.
El dia del corpus, es farà un petit vermut com a invitació.
El dia 18 de maig es farà la Masterclass a l'hora de dinar.:
3.Comissions
3.1 Comissió extraescolars:
Es presenta l'horari provisional de les activitats extraescolars pel curs 2015-16 amb els preus definitius.
3.2 Comissió de festes
-S'ha fet una instància per demanar a l'Ajuntament amb data 30/04/15 la sala polivalent amb el recobriment del terra.
-Resta pendent trobar un discjockey per a la festa del 13 de juny.
-L'activitat “ festa de l'aigua “serà una sorpresa i es farà saber en el moment oportú.
-El funcionament del servei de barra s'ha acordat que sigui el següent: una persona cobrant i entregant el tiquet i unes
altres servint les begudes.
-En el tema de les Orles, que ja s'estan preparant, serà aquest any en Raul qui se'n encarregarà.
3.3 Comissió de llibres:
Com a novetat aquest any les comandes dels llibres de text, les famílies les faran directament per Internet i la
distribuïdora dels llibres de text, prepararan els llibres per fer-los arribar a l'Ampa que posteriorment anirem
entregant.
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3.4 Comissió menjador:
Es segueix revisant i treballant en els mateixos temes pendents.
3.5 Comissió roba:
Es farà difusió de la liquidació de la roba esportiva d'aquesta temporada amb els nous rètols, per les diferents vies de
comunicació. Whatsapp, facebook, twitter etc.
4. Torn obert:
-Valoració especial sobre l'activitat de l'Intercanvi de llibres en la diada de Sant Jordi: mentre que amb els llibres
infantils hi ha hagut més moviment, més entregues i adquisicions hi ha hagut poca participació per part dels alumnes
dels cursos dels més grans. Es creu que hi ha poc interès per la poca quantitat i per la temàtica dels llibres. També es
comenta que a vegades hi ha el problema afegit de la dificultat en identificar els nivells dels llibres. Es proposa per a
l'any vinent, comprar una partida de llibres nous per a aquesta franja d'edat per poder oferir una activitat que ofereixi
més llibres i amb més continguts
-Es valora positivament l'esmorzar solidari del diumenge 10 de maig on tothom va menjar molt bé, es va tenir en
compte els nens celíacs i els que tenien intolerància a la lactosa, comprant una mica més del necessari per tal de que
no faltés menjar. Tot i així es va trobar a faltar la figura del coordinador que es creu que per a la organització de
properes activitats serà necessari tenir-ho en compte.
-Ja s'ha demanat la subvenció per: comprar ordinadors, un carro per a transportar-los entre sales, una taula per l'hort,
un tendal pel pati dels petits i altre material pel pati.
-Es vol proposar a la Montse, la directora de l'escola un càlcul de pressupost per remodelar l'aula informàtica i per a
material de Voleibol.
La reunió s'acaba a les 08:30 pm.
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