Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 13 de gener de 2016

Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Núria Espinasa, Nieves Castro, Laia Llistuella, José Luis Castillo, Gado Peña, Belén
Barroso, Maika López
Administrativa: Montse Camps

Inici de la reunió a les 7:40pm

Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 6092,06€

2. Muntatge dels nous elements pel pati infantil:
El pressupost del pati infantil que es de 1900 €, consisteix en 2 muntanyes de neumàtics, 2 carretons, 30 discos de
tronc i una rampa de fusta, més vàries anelles de colors i un molinet de sorra. S'està pendent de la subvenció.
Es convocarà a les mares i pares per participar en el muntatge que es durà a terme el dia 13 de febrer. Per a aquest dia
s'haurà de comprar el menjar. De beguda ja se'n disposa.
Hi ha pendent comprar tendals, degut al seu alt preu s'haurà de posposar.
Proposta d'introduir arbres als patis i fer algun tipus de decoració amb jardineria, cosa que es proposa parlar-ho amb
la Montse, directora de l'Escola.

3. Comissions:
3.1 Comissió comunicació:
Resultats de la venda de loteria d'aquest any:
-venuts 5140,00 € ,70 talonaris, 257 dècims.
-el benefici ha estat de 1280,00€
Queden pendents de donar a alguns socis el carnet del club de l'AMPA. Es demanarà als delegats per acabar de
repartir-los.
3.2 Comissió roba:
S'enviarà un whatsapp via delegats per recordar als pares que vinguin a recollir les seves comandes de roba esportiva.
Ja s'està parlant amb les botigues per el subministrament de la roba esportiva de cara al curs vinent.
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3.3 Comissió festes:
El dia del Carnaval es celebrarà el dissabte 6 de febrer. El tema i el nom de la carrossa del carnaval de l'Ampa d'aquest
any serà el circ i es dirà “EL gran circ del Mogent”. Els personatges seran pallassos, funàmbuls, forçuts i la sola figura
del director de circ que portarà un megàfon. Tots els personatges duran una peça de vestir en comú.
Es decideix el divendres 22 de gener a les 5 de la tarda a l'escola per dur a terme el taller per fer les disfresses i la
decoració de la carrossa.
Es faran les comunicacions sobre la festa a través de whatsapp i un rètol per anunciar l'esdeveniment.
La comissió de festes es posarà en contacte amb l'Ajuntament a partir del dia següent a aquesta reunió per informarse i parlar sobre tots els temes relatius a la festa del carnaval.

La reunió s'acaba a les 09:00 pm.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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