
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 1 de juny de 2016

Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Nathalie Charpentire, Albert Gómez, Núria Espinasa, Robert Castaño, Laia
Llistuella, Albert Egea, Maika López, Yolanda Blanco, Yolanda Vilà, Montse Guardia, Yolanda Rueda
Administrativa: Montse Camps

Inici de la reunió a les 8:10pm

Ordre del dia

1. Situació econòmica:

Saldo en el Banc de Sabadell: 10677,39€
     
2.Comissions:

2.1. Comissió roba

Finalment de la distribució de la roba se'n farà càrrec l'Ampa igual que ho va fer el curs 2014/15.
Encara que el pagament aquest curs es farà a través del servei de pagament de Tpv de l'Escola, on s'habilitarà la
opció de compra de la roba esportiva on les famílies faran la comanda de la roba i la pagaran en el mateix
moment. Es farà un full informatiu per a les famílies on especificarà la data límit de compra i les dates per poder
venir a recollir la roba.

2.2 Comissió extraescolars:

El sistema de pagament per al curs 2016/17 serà a través del servei de Tpv de l'Escola. Es farà una prova el primer
trimestre del curs, i es seguirà fins a fi de curs, si aquest nou sistema de pagament funciona bé. Cada mes es farà
un recordatori del pagament de la quota d'extraescolars a les famílies.
S'arriba a l'acord d'encabir als horaris ja fets, la nova proposta d'extraescolars “Educació esportiva”per a totes les
edats. Queda pendent de parlar amb la coordinadora de l'activitat. La Fundació hanbol de La Roca, entitat que
imparteix l'activitat, ofereix un coordinador de les escoles.

2.3 Comissió menjador:

Es planteja la necessitat de fer una neteja a fons de les instal·lacions del menjador. L'Ampa estarà pendent de que
el servei de menjador per al curs vinent comenci amb aquest tema resolt ja sigui per part de la nova empresa de
gestió del menjador a la qual se li proposarà o bé a través d'una empresa de neteja externa.

2.4 Comissió festes:

El dia 18 festa fi de curs, tindrà el següent programa:
De 4 a 7 tarda: atraccions
De 5 a 6: entrega d'Orles
De 6'30 a 7: sorteig d'obsequis 
De 7 a 8: festa de l'escuma
Es demana a la comissió de festes de fer el rètol de la festa.
Tema bar: es treballarà amb “El Xanfrà”, faltarà comprar cacaolat. A ”Paperots “es comprarà petit material que
queda pendent. S'haurà de posar una pancarta amb els noms dels patrocinadors.
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Música: Ja hi ha una persona que s'encarrega de tot durant tota la jornada de la festa.
L'equip el proporciona l'escola.
S'ha de fer una crida voluntaris per a diferents activitats durant la festa i al matí per muntar la festa.
Portar canvi de 0,50 i 1 euro.
El dia següent a la festa, dia 19 de juny ha d'estar tot recollit ja que ve una associació a l'escola.

2.5 Comissió llibres:

Rebut el  correu electrònic del  Paco amb el  contracte amb  www.llibrestext.com per a la distribució dels
llibres per online. Es llegeix als reunits per definir les modificacions necessàries. El període de compra
s'estableix que serà entre el dia 6/06 i el 26/06, tots dos inclosos. L'entrega dels llibres es farà a partir
del 5 de setembre en horari del despatx de l'AMPA. Tenir en compte els llibres que queden al despatx
del curs passat.

La reunió s'acaba a les 10:15 PM.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 
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