Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 18 de maig de 2016
Assistents: Toni Cotes, Saida Roldán, Nathalie Charpentire, Albert Gómez, Llúcia Pons, José Luis Castillo, Albert
Egea, Núria Espinasa, Nieves Castro, Yolanda Blanco, Yolanda V., Patrícia Rodríguez, Montse Guardia.
Administrativa: Montse Camps
Inici de la reunió a les 7:45pm
Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 10926,45€
Pendent ingrés de les subvencions d'aquest curs.
2.Comissions:
2.1. Comissió roba:
-La comissió ha posat en contacte la proveïdora de la roba esportiva Colex amb la botiga de La Roca del Vallès
per tal de que puguin arribar a un acord de preus: venda-distribució als socis. Ara mateix s'espera una resposta
per part de tots dos per al divendres 20 de maig. Es parla de proposar a la botiga afegir complements a la roba.
El paper de la comanda s'adjuntarà amb la matrícula.
Per a la gestió del pagament serà o bé a través de transferència o a través del TPV que ara mateix ja funciona a
l'escola.
-Reunió de l'Ampa amb l'empresa del Tpv, per parlar sobre condicions i funcionament.
2.2 Comissió menjador:
El canvi d’empresa perquè gestioni el servei menjador per al curs vinent que va sortir guanyadora en les
votacions celebrades el dia 18 de maig en la reunió de l’Ampa, amb la participació dels seus socis, està encara
pendent d’algunes consideracions i condicionaments legals. Les últimes decisions que determinin aquest nou
projecte es faran després d’un seguit de reunions amb el Consell Escolar i l’AMPA (comissió menjador). Aquestes
es duran a terme els dies 25 i 26 de maig.
2.3 Comissió festes :
Degut a que els representants de la comissió no han pogut assistir en aquesta assemblea, s'informa de la reunió
que la comissió farà el divendres per fer el seguiment dels preparatius de la festa de fi de curs.
A finals de maig, l'empresa proveïdora de les atraccions de la festa, vindrà a l'escola a mirar-se els espais.

S'està a l'espera que els pares i mares representants del curs de 6 è facin arribar els seus plans. L'Ampa posarà a la
seva disposició taules i cadires.
Pel tema de les Orles queda pendent demanar a l'escola, un espai per dos dies.
2.4 Comissió biblioteca :
Entre final de curs i el proper mes de setembre en aquest cas, el dia que es proposi per fer el bricolatge, es
desmuntarà i es tornarà a muntar l'armari de la biblioteca, de manera que comportarà una millora de la seva
funció, entre altres coses, facilitarà l'accés dels nens als llibres.
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2.5 Comissió extraescolars :
S'estan acabant de programar les activitats d'extraescolars (horaris, preus) per el curs de l'any vinent que seran
les mateixes del curs actual.
S'introdueix l'activitat de Ioga.
Pendent de perfilar una proposta d'una activitat complementària d'anglès basada en el mètode “learning by
doing” per impartir-la com una sessió única mensual. Pendents de parlar amb l'entitat que la gestiona.
Es parla una vegada més del tema de la robòtica, es vol consultar a la directora de l'Escola si l'escola té intencions
d'introduir-la com una assignatura més. En el cas contrari l'Ampa intentarà gestionar-la com una activitat
extraescolar més.
Incorporació d'un nou membre a la comissió d'extraescolars: Montse Guàrdia.
2.6 Comissió comunicació:
S'han escrit tres notícies per presentar a la revista del Mogent tal com han demanat a l'Ampa de fer:
El 13 de febres, el dia del bricolatge a l'escola, la celebració del dia de Sant Jordi, el 22 d'abril amb l'experiència
de l'intercanvi de llibres i “El club de l'Ampa”
S'enviaran i se'ls oferirà que triïn ells mateixos les fotografies.
2.7 Comissió llibres:
Les dues integrants deixen la comissió per desplaçament.
Es proposa plantejar a la botiga “Paperots” la distribució dels llibres per el curs vinent.
2.8 Comissió hort:
Incorporació d'un membre nou a la comissió hort: Albert Egea
3. Corpus:
La comissió encarregada de la participació de l'Ampa el dia de Corpus, destaca que la catifa que farà aquesta
vegada serà més difícil que altres anys. Les figures en format Tangram representant els animals del Zoo d'en Pitus
seran un repte pels alumnes de 4t i la resta de participants.
Es farà el dinar sota els arbres o a la plaça de l'Església, s'està a l'espera de la comunicació de l'Ajuntament que
digui finalment on es podrà fer.
4. Votacions:
-Pagament de l'Ampa del dinar del Cor d'Àfrica que vindran a cantar a l'Escola Mogent: 8 vots a favor, 4 en
contra i una abstenció sobre 13 assistents. Per tant si que es pagarà el dinar que faran a l'escola Mogent.
-Proposta de la Montse Fuster perquè l'Ampa aporti 98 € al compte solidari de l'Escola per completar beques del
poble: 11 vots en contra i dos abstencions sobre tretze participants. Es decideix que no, considerant que no està
prou justificat.

5. Subvencions:
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El projecte per subvencionar que es presenta aquest mes de maig a l'Ajuntament:
-portàtils
-elements pel pati dels grans: un rocòdrom, arbres que estiguin mig crescuts per fer ombra, per posar-los al
voltant de la pista
L'Ampa fa la demanda de les subvencions basant-se en el curs escolar en comptes de fer-ho per any natural.

La reunió s'acaba a les 10:30PM.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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