Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mogent

Acta de l’Assemblea Extraordinària celebrada el dia

9 de maig de 2013

Lloc: Menjador de l'Escola Mogent
Hora de la primera convocatòria: 20:00h
Hora de la segona convocatòria: 20:15h
Hora de començament: 20:15h
Famílies assistents: assisteixen 17 famílies, segons el llistat que figura com annex.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura i aprovació de les actes de les assemblees anteriors.
Deficiències escola.
Neteja del centre.
Distribució de llibre i de roba esportiva.
Quota anual de soci.
Temes diversos.
Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea ordinària de 30 de novembre de 2011
Es llegeix i s'aprova.
2.- Deficiències escola.
Es llegeix el burofax que es va enviar a SSTT i s'explica en quina situació actual ens trobem, després d'enviar la queixa al
Síndic de Greuges el passat 2 de maig i el qual ens ha contestat demanant-nos més informes per a presentar-los-els.
3.- Neteja del centre
Després de les mobilitzacions fetes pels pares i mares es va aconseguir que almenys l'ajuntament s'adonés de la nostra
inferioritat en nombre d'hores de neteja per alumne envers els altres centres del municipi. Nosaltres demanem almenys
1h/dia de més. De moment restem a l'espera d'una reunió amb l'ajuntament. Al desembre es va fer una inspecció interna al
servei de neteja i amb alguns canvis organitzatius i de productes de neteja, s'han notat canvis, malgrat no són suficients per a
resoldre del tot les mancances que tenim.
4.-Distribució de llibres i de roba esportiva.
Arran de la declaració d'impostos en junta s'ha decidit que la distribució de llibres i roba serà exclusiva per a socis de
l'AMPA, per tant no es farà venda sinó distribució de productes.
5.- Quota anual soci AMPA
Per unanimitat s'aprova mantenir la quota de soci a 36€ anuals per família. Enguany s'haurà de fer efectiva al més de juny i
en metàl.lic, quan s'adquireixin els llibres per al curs que ve.
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6.- Temes diversos
Nova web: un pare col.laborador s'ha encarregat de confegir la nova web, la qual ja funciona i que ja està linkada amb la
web de l'Escola.
Festa final de curs: es farà el dissabte 15 de juny a la tarda i serà amb “sopar de traje complet”.
Valoració activitats extraescolars: Hi ha hagut una forta davallada respecte l'any passat. Pels problems d'aquest curs, de
cara al curs que ve el pagament de les activitats es farà per avançat.
Crida a la participació de les famílies: Hi seguim insistint, ja que l'AMPA es fa vella i s'aprofita per a comentar que al
setembre hi haurà convocatòria d'eleccions, ja que la junta actual dimiteix al juny.

7.- Precs i preguntes
Jornada de mates: surt la suggerència, per si la jornada de mates es repeteix, que s'encari d'una manera més pràctica per als
pares i inclús que el Toni pogués estar a les classes amb els alumnes.
Auxiliar administrativa: Donat el volum de feina administrativa que hi ha ara mateix a l'AMPA es proposa de contractar
una auxiliar administrativa 5h setmanals. Per unanimitat s'aprova aquesta contractació per al curs 2013-2014.
Jornada continuada: és una proposta que surt des del claustre de mestres, però encara no és un fet. És un procés que
l'Escola té tot el dret de consultar i nosaltres com a AMPA posarem enllaços a la web amb la FaPaC per a que els pares
tinguin informació. La Fapac es posiciona a favor de la jornada partida. El posicionament de l'AMPA serà el que surti de
les famílies en la consulta que s'ha de portar a terme. Des dels assistents a l'assemblea es demana que aquesta consulta ( o
votacions) es faci anònim com un procés de votacions, amb urna. Es transmetrà a direcció aquestes demandes.
Projecte clau:es tracta de crear una xarxa clau de centres que és una font de participació de les famílies a l'educació dels
nostres fills. La Neus Pujadas explica de què tracat. Dins la web hi ha la pestanya de recursos que és on es trobarà la
informació específica d'aquest projecte.
Sense més temes a tractar l'assemblea conclou a les 23h.
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