Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 19 de setembre de 2015

Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Albert Gómez, Montse Mancera, Maribel Garcia, Núria Espinosa, Llúcia Pons,
Robert Castaño, Raul Blanco, Laia Llistuella, Nieves Espinosa, José Luis Castillo
Administrativa: Montse Camps
Inici de la reunió a les 7:45 pm

Ordre del dia

1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 9073,01€
2. Comissions
Com a primera reunió de l'AMPA que enceta el nou curs escolar 2015/16 es parla de refer les comissions i els seus
nous components. La primera proposta es fer una reunió, assemblea per la captació d'aquests nous components pel
dimecres 14 d'octubre, seguint el criteri de convocatòria uns 15 dies abans. En aquest escrit es vol explicar la funció del
delegat i també les tasques pròpies de cada comissió. Com a particularitat es demanaran delegats de P3 i 6 è.
Hi han cinc comissions: activitats extraescolars, informàtica (web), biblioteca, roba i comunicació que ja tenen un o dos
components segurs, són Robert Castaño, José Luis Castillo amb en Raul Blanco i Laia Llistuella , Llúcia Pons, Nuria
Espinosai Albert Gómez respectivament.
2.1 Comissió extraescolars:
El coordinador de les activitats escolars convoca una reunió especial per als pares pel dia 29 de setembre a les 17:00 h.
La comunicació es farà mitjançant un rètol penjat a dins l'escola.
Es torna a plantejar el tema de control d'assistència i es decideix fer una graella perquè els professors puguin fer el
seguiment quinzenal
2.2 Comissió de festes:
La primera festa a celebrer del curs serà la Castanyada. Es proposa fer una calendari on estiguin totes les festes que
organitzem l'AMPA durant l'any per al nostre propi ús i poder preparar-les millor.
2.3 Comissió llibres:
Pendent de definir els seus nous components, encara que en principi seran la Montse Mancera , el Paco i la Maribel
Garcia, que ja ho van ser durant el curs escolar anterior, organitzant el tema de la venda de llibres a través d'Internet,
nova forma que va satisfer a les mares i pares i va resultar un sistema molt pràctic i eficaç. L'únic que es millorarà de
cara al curs vinent serà el fet d'allargar el termini per comprar els llibres. També hi ha hagut un petit problema ja que
l'escola no ens va avisar sobre els diferents llibres de lectura entre els grups d'un mateix curs, però finalment es va
solucionar. Així mateix encara que el geoplà no era el mateix que demanava l'escola, es van poder fer les devolucions
sense cap problema.
2.4 Comissió menjador:
Es parla de potenciar el grup, fer una repàs de l'estat de tots els temes relacionats amb aquesta comissió, acabant de
definir components, tasques i horaris.
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2.5 Comissió roba:
iLa roba esportiva demanada el mes de juny ha arribat i s'està organitzant perquè les mares i pares la vinguin a buscar.
Aquest any es paga en efectiu quan es vé a recollir. Es planteja per a l'any vinent aplicar un sistema de venda per
Internet de pagament avançat, similar al que aquest curs s'ha dut a terme amb els llibres.
Com que hi han més sol.licituds de roba esportiva aquest mes de setembre, la comissió farà tot el possible per a tendre
aquestes comandes que se serviran a partir del mes de novembre.
L'entrega de la roba esportiva es farà des del despatx de l'AMPA, horari els dimarts, de 9.00 a 12.00h i de 15:00 a 17:00
h. Els voluntaris següents faran el reforç:
-dimarts 22 de setembre matí: Laura; tarda: Laia i Núria
-dimarts 29 de setembre matí: a decidir.
2.6 Comissió comunicació:
Es fa un nou carnet amb un color diferent. La quantitat seran 200 unitats i s'entregarà als socis el carnet junt amb el
llistat de comerços addherits.
Es farà també l'adhesiu per penjar els comerços als seus establiments. Es reutilitzaran les plantilles que ja teniem.
Es parla de tornar a vendre loteria aquest any.
2.7 Comissió biblioteca:
Es continuarà fent presència els dimarts de 3 a 4:30 h agafant grups de voluntaris. La Neus i la Montse seran les
encarregades.
2.8 Comissió informàtica WEB/imatge:
Volem potenciar la pàgina WEB de l'Ampa, augmentant el nombre de visitants amb una nova reestructuració(durant 9
mesos hi han agut 1298 visites)
Es torna a parlar sobre un canvi del logo de l'AMPA. El canvi es farà i s'exposaran els motius que ens portan a crear
aquesta nova imatge en la representació de l'associació AMPA de l'escola Mogent i els fonaments en que ens basem.
2.9 Comissió infraestructures:
Es mirarà si es vol que el tema de les tanques es tiri endavant.
4. Torn obert:
Es proposa fer sortides regulars durant el curs.
La primera proposta es la sortida de tardor per anar a buscar bolets el dissabte 17 d'octubre.

-La reunió s'acaba a les 21:55 pm.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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