
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola  Mogent

Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 21 d'octubre de 2015

 Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Albert Gómez, Montse Mancera, Maribel Garcia, Núria Espinosa, Llúcia Pons, Laia
Llistuella, Nieves Espinosa, José Luis Castillo,  Marc Egea, Albert Egea, Vanessa Garcia, Meritxell Torra, Sandra Barceló,
Xavier Pérez, Eva Bonet, Gado Peña, Belén Barroso, Naiore Pujadas
Administrativa: Montse Camps

Inici de la reunió a les 7:45 pm

Ordre del dia

1. Situació econòmica:
 Saldo en el Banc de Sabadell: 11114,39€
       

2.   Comissions
Es fa la presentació als nous assistents durant la reunió del dia, de la funció de l'AMPA i com ja estava previst des de la
reunió del mes de setembre la funció del delegat i de les diferents comissions de l'AMPA, les quals estan formades  per
cobrir altres necessitats i desitjos dels alumnes com es el servei de menjador, les activitats extraescolars, l'organització
de festes, col·laboracions amb actes de l'escola, reforç en les demandes de millora de les deficiències d'infraestructures,
servei de biblioteca, proveïment de roba esportiva i llibres de text del curs escolar corrent, així també el manteniment
de l'hort de l'escola. 
Amb  tot  això  es  demana  la  integració  de  nous  components  a  les  comissions  i  es  comencen  a  anotar  noves
incorporacions. Es defineixen els delegats (encara que no tots) dels cursos per a l'any del curs escolar 2015/2016.
S'informa de la nova formació de grups de Whatsapp.
S'insisteix en que es necessita gent nova i que amb l'aportació encara que sigui mínima sempre serà molt útil.

2.1 Comissió roba:
Una de les representants de la comissió informa sobre els dos moments en que la comissió ha de activar-se més  i
aquests moments són al final de curs quan els pares fan les comandes per al curs següent i el principi de curs , quan es
fa la recollida. En el moment actual queden unes 12 famílies per recollir la roba, a les quals se'ls enviarà un correu per
avisar-los. Queda una comanda per servir, roba demanada el setembre com a excepció per pares que no ho van fer el
mes de juny i que arribarà el mes de novembre.

2.2 Comissió comunicació:
Es considera una comissió molt important que va sorgir per fer arribar més eficaçment la informació a les mares i
pares, a través de diferents accions. Per exemple, es fa un grup al Facebook i també es crea el “Club de l'Ampa”, una
forma de relacionar-se amb el poble, el qual consisteix en l'entrega d'un carnet al soci que li donarà avantatges i
descomptes en tots els comerços i entitats que estan associades. Els carnets ja s'han fet i es troben disponibles per
entregar. Aquest any s'entrega junt amb el carnet un díptic amb la relació dels comerços adherits.  Es seguirà treballant
perquè hi hagin nous comerços que hi participin.
Així mateix s'organitza cada any la participació a un número de la loteria nacional, això permet aportar més recursos
econòmics a l'AMPA i fer front a les despeses..

2.3 Comissió llibres:
Comissió que s'encarrega de gestionar la distribució dels llibres per al curs escolar. Els preus són més econòmics ja que
se'ns aplica un descompte.
Aquest  any la  compra s'ha fet  a  una nova distribuïdora a  través D'  Internet,  lo  qual  ha fet  millorar  molt  el  seu
funcionament, malgrat la nostra satisfacció, s'han produït unes certes discrepàncies d'alguns  professors de l'escola, els
quals mencionen que el fet de prescindir de l'editorial que ens venia servint fins ara, ens ha fet perdre la oportunitat de
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dur uns il·lustradors de forma gratuïta a l'escola . Per tal d'arribar a un punt mig i reconduir el tema, es sosté de fer una
reunió amb la comissió de la directora.

2.4 Comissió menjador:
Segueixen pertanyent a la comissió dos components antics i se n'afegeix un més de nou. Es parla que aquest grup
necessiten especialment més incorporacions. 
La  funció  d'aquesta  comissió  és  la  recerca  del  servei  més  adient,  negociant  cada  any  el  seu  contracte  i  fer  un
seguiment mitjançant visites no programades durant la prestació del mateix on principalment es vigila : el menjar, ràtio
de monitor i l'atenció als nens incloent zones d'oci, dormitori etc...

2.5 Comissió biblioteca:
Les tasques d'aquesta comissió es la que organitza la presència dels pares que voluntàriament classifiquen els llibres,
els folren i els endrecen.

2.6 Comissió extraescolars:
Es detallen les funcions d'aquesta comissió, coordinació i gestió de totes les activitats extraescolars.
A finals de cada curs i mirant cap el curs vinent valora i proposa noves activitats coordinadament amb l'escola. 
Es valora molt positivament l'activació que s'ha fet de les extraescolars a l'escola Mogent.

2.7 Comissió infraestructures:
Es parla del  seguiment de les deficiències i  defectes de l'edifici  que ha de tenir  en compte aquesta comissió.  La
directora es la que gestiona aquests defectes i deficiències amb el departament d'ensenyament i l'AMPA serem qui
donarà el suport necessari per a dur a terme les peticions .

2.8 Comissió de l'hort:
Aquesta comissió seria la que s'hauria de preocupar de fer un seguiment de l'hort.  Ara mateix,  es el  Raúl el  que
s'ocupa de necessitats  immediates.  Hi  ha una demanda de components per a aquesta comissió i  de moment es
proposa una persona per cuidar l'hort. 

2.3 Comissió de festes:
Es  donen  els  noms  dels  components  de  l'any  passat  que  segueixen  a  la  comissió  i  s'afegeixen  altres  de  nous.
S'expliquen les festes que organitza l'Ampa i les de l'escola on hi col·labora. També es menciona la importància dels
ajuts puntuals de les mares i pares.

4. Torn obert:

-Es destaquen alguns dels punts: temes importants, valoracions i propostes que el president de l'Ampa i la directora de
l'escola van mantenir en la seva última reunió:
La voluntat de la directora de fer en breu una reunió amb els nous delegats de classe
La millora que l'escola ha vist en relació en les activitats extraescolars
Proposta de l'escola de que l'AMPA es faci càrrec del pagament del dinar els dilluns d'una noia estrangera que ha
vingut a fer “d'aupair” a una família catalana i que s'ofereix a  fer una immersió d'anglès amb els nens durant l'hora de
dinar, fent millorar el seu nivell.
En base a la proposta que sorgeix a la reunió es fa un petit debat entre els assistents.
Alguns assistents al·leguen que necessiten més informació i d'altres ho tenen una mica més clar. S'arriba a una final
votació: 13 estan en contra, 5 a favor i 3 abstencions.
 -Es menciona la jornada d'escacs d'aquest curs que serà dintre de la 2ªsetmana de gener a l'Escola Pilar Mestres. Tema
que es passa per a parlar a la següent reunió.
-S'aprova l'increment d'hores de l'administrativa Montse Camps per poder dur a terme les seves funcions.
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La reunió s'acaba a les 10:00 pm.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 
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