
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 2 de desembre de 2015

 Assistents:Toni Cotes, Albert Gómez, Montse Mancera,  Maribel Garcia, Núria Espinasa, Nieves Castro, Llúcia Pons,
José Luis Castillo, Albert Egea, Gado Peña, Silvia Parramon 
Administrativa: Montse Camps

Inici de la reunió a les 7:50 pm

Ordre del dia

        1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 11021,24€
       
       2.   Comissions

2.1 Comissió roba:
Ha arribat  la  segona  comanda de  roba  esportiva  per  aquest  curs  2015/16,  que  es  va  fer  el  mes  d'octubre  i
novembre. Els pares ja poden venir-la a recollir. Es farà un correu per avisar-los.
Es fa una valoració de com ha estat aquest curs la distribució i es plantegen noves propostes per a l'any vinent.
La comissió ha valorat negativament el fet de fer més d'una comanda.
Les noves propostes es basen en parlar  i  negociar amb les botigues del  poble perquè s'encarreguin de fer la
distribució directament a les famílies. Es decideix començar a fer els contactes a partir del mes de gener. Serà la
nova incorporació a la comissió de roba, Sílvia Parramon qui s'encarregarà de les gestions. 

2.2 Comissió festes:
S'està organitzant una marató per el dissabte 12 de desembre per recaptar diners per a la marató de TV3 del
diumenge 13. Començarà a les 9 del matí amb el cros dels pares que en principi arribarà fins a ls ànecs o Sta Agnès,
s'ha  d'acabar  de  concretar  i  també  se'n  farà  una  pels  més  petits  al  pati.  A  les  11  del  matí  “mou-te  per  la
diabetis”amb les classes per aprendre la Sardana, i  a les 12 hi  haurà un stand on es recollirà la  voluntat dels
participants per als fons d'investigació de la diabetis. L'Ampa posarà l'aigua a la sortida i a l'arribada.
S'ha fet una comunicació a l'Ajuntament per demanar el material necessari per l'esdeveniment. Els organitzadors
portaran una armilla distintiva.
L'Aleix deixarà l'equip de música muntat. Es durà un pen amb la música.
Es demana als components d'altres comissions que facin de voluntaris per aquesta activitat.

2.3 Comissió biblioteca:
La responsable de la biblioteca, l'Ester fa una petició a l'Ampa perquè es compri un prestatge per posar els DVD.
Abans  de  comprar-lo  es  demanarà  a  la  mestra  que  faci  la  proposta  amb  un  pressupost  on  indiqui  les
característiques i el preu del moble, i segons lo qual es decidirà si s'inclou en la propera petició de subvencions. 

2.4 Comissió menjador:
Els nous components de la comissió de menjador es reuniran amb la Imma que ajudarà amb la reconducció del
funcionament de la comissió. Dins del Consell Escolar hi ha una persona, que vindrà a provar els àpats al menjador,
demana que es posin en contacte amb ella.
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2.5 Comissió infraestructures:
Properament es presentarà l'informe, resta pendent de les fotografies.

2.6 Comissió comunicació:
Es farà el cartell per fer la promoció de la marató del dia 12 de desembre a l'escola Mogent.
El dijous 3 de desembre alguns pares entregaran els talonaris al despatx de l'Ampa.

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

Torn obert de paraules:
Els professors volen posar alguns nous elements al pati.  Hi ha una empresa, Milanta, que ens ha presentat un
pressupost  on hi  ha una varietat  d'aquests  elements,  el  cost  es  elevat  ja  que té l'increment de l'assegurança.
Aquesta  empresa presenta la peculiaritat de donar la possibilitat que l'Ampa porti el material i  amb els pares
participin en el muntatge dels elements i la decoració de manera que pot resultar un projecte més econòmic.
Es parlarà amb la directora de l'escola per saber quins elements, l'assegurança de l'escola, pot cobrir.

La reunió s'acaba a les 21:20 pm.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 
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