
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 4 de novembre de 2015

 Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Montse Mancera,  Maribel Garcia, Núria Espinasa, Nieves Castro,  Llúcia Pons,
Laia Llistuella, José Luis Castillo, Albert Egea, Eva Bonet, Gado Peña, Belén Barroso, Naiore Pujadas, Maika López,
Josep Orteu, Silvia Lario, 
Administrativa: Montse Camps

Inici de la reunió a les 7:45 pm

Ordre del dia

        1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell:  9537,62€ €

        2. Convocatòries reunions :
La reunió anual de la Junta de l'AMPA queda convocada pel dimecres 16 de desembre. Entre altres temes inclosos
hi haurà la presentació del balanç econòmic.
Per el divendres 6 de novembre s'ha convocat la reunió entre la directora de l'escola i els delegats de les classes.
          
       3.   Comissions

3.1 Comissió festes:
Valoració de la festa de la castanyada:
Va haver-hi més gent que el curs passat i han faltat castanyes, cosa a tenir en compte per l'any vinent. 
Els  nous components de la comissió aporten noves idees per a la celebració del curs vinent. Fer durant la festa les
pròpies paperines i  torrar les castanyes al moment en un bidó. Temes per a parlar per a la propera celebració
d'aquest  dia de tardor.
Degut a que es van percebre algunes necessitats per organitzar el tema dels voluntaris, es pren nota, es debat i es
decideix com dur a terme la comunicació entre la comissió de festes i els voluntaris que s'apunten puntualment per
ajudar en les diferents celebracions. Es decideix en principi, enviar la informació i comunicar-se per whatsapp, fer
una nova llista de voluntaris per cada festa, cosa que permetrà a la comissió disposar d'un registre de voluntaris. Es
planteja la opció de crear un compte de correu electrònic propi de la comissió de festes.

3.2 Comissió llibres:
Maribel Garcia integrant de la comissió comenta els punts que s'han tractat durant la reunió mantinguda amb la
distribuïdora dels llibres d'aquest curs 2015/16: s'ha parlat d'avançar el període de comandes i entrega dels llibres
per a la propera distribució dels llibres curs 2016/17 acordant de fer-se abans de que s'acabi el curs.
S'informa de la propera reunió que es celebrarà el dia 11 de novembre entre una representant de la distribuïdora,
l'AMPA, i els professors de l'escola. 

3.3 Comissió extra escolars:
Es comenten dos temes relatius a una situació especial que tenen dues famílies en relació amb les extra escolars,
com s'estan resolent i com s'han resolt.
Un dels temes es un nen que està en llista d'espera per entrar a fer una activitat. Es un nen diabètic i necessita unes
atencions concretes i especials com es el fet  de posar-li insulina puntualment. Després de que l'Ampa ho ha parlat
amb l'escola i  amb el monitor de la activitat extra escolar s'ha arribat a l'acord de que el nen pot realitzar  la
activitat i  que  s'atendrà el  nen quan requereixi  el  subministrament.  La mare tenim constància que ha quedat
satisfeta amb com s'ha dut el tema.
L'altre tema es un nen que se sent molestat per un altre durant la activitat extraescolar. S'ha avisat al monitor, el
qual estarà especialment atent per controlar la situació. L'Ampa també estarà alerta fent un seguiment del cas.
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Es torna a parlar que seria interessant de reforçar la comissió d'extraescolars amb més components.

3.4 Comissió comunicació:
-Xerrades: es prepara la difusió de la propera xerrada que s'organitza sobre Internet i les xarxes socials, a càrrec dels
mossos d'esquadra, està dirigida especialment als alumnes de 4t, 5è i 6è.
També es vol fer una xerrada sobre els polls on hi col·labora la farmàcia Giró. La Nieves Castro comenta que la
regidora de sanitat, Esther Laso es preocuparà de donar-nos un dijous per fer-la al Centre cultural de La Roca del
Vallès, dintre de l'horari de tarda entre les 7:00 i 7.30 h.
Proposta del president de l'Ampa, Toni Cotés, de fer una xerrada el mes de desembre, sobre quins són els regals de
reis més adients pels nens, que durà a terme una psicopedagoga.
-Loteria: després de complir els dos dies d'entrega des del despatx de l'Ampa de talonaris de loteria per als socis
que en volien, la resta s'han dipositat a l'administració de loteria de La Roca del Vallès. S'expliquen les raons que
són per un tema de seguretat en el transport dels talonaris. Es diu que el dia màxim per retornar a l'administració,
els números que no s'han venut es el dia 3 de desembre.

3.5 Comissió roba:
s'ha enviat correu per a informar als pares i mares que tenen la roba esportiva demanada el mes de juny, preparada
per venir-la a recollir.
Està previst que en breu es rebrà la roba esportiva corresponent a la comanda feta al començament d'aquest curs.

3.6 Comissió biblioteca:
Les  integrants  de  la  comissió  mostren  la  seva  satisfacció  pel  bon  funcionament  de  la  biblioteca.  Hi  ha  un
responsable cada dimarts, dia en que es posa en funcionament l'activitat i servei de biblioteca que duu a terme
l'Ampa.

3.7 Comissió menjador:
Les noves components de la comissió es reuniran amb la Laura Galvez per tal que els hi fagi un traspàs de les
tasques  de la comissió de menjador.

3.8 Comissió infraestructures:
La comissió plateja algunes deficiències que s'han de solventar, entre d'altres la falta de sorra pel clavegueram. Es
parla de quin es el procediment per a qualsevol de les carències o defectes en les infraestructures que es presentin.
Primerament s'han de fer els informes escrits i presentar-los a la directora de l'escola. Informar-se i demanar a la
directora perquè decideixi entre les següents opcions: presentar la queixa a nivell de pares o a nivell d'escola.

La reunió s'acaba a les 10:00 pm.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 
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