
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 2 de març de 2016

Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Albert Gómez, Montse Mancera, Llúcia Pons, Robert Castaño, Raúl Blanco, Laia
Llistuella, Maika López, Ana Urreta, Yolanda Blanco 

Administrativa: Montse Camps

Inici de la reunió a les 7:40pm

Ordre del dia

        1. Situació econòmica:

Saldo en el Banc de Sabadell: 10682,62€

       
        2. Comissions:

2.1 Comissió de festes:

-Els presents feliciten a la Comissió de festes per el treball i organització de la festa de Carnestoltes que han dut a
terme amb un pressupost baix (al voltant dels 100 € i la conseqüent obtenció del 2n premi en la categoria comparsa,
atorgat per l'Ajuntament de La Roca del Vallès.
-Es posa d'acord amb la data per a realitzar la festa de fi de curs que serà el 18 de juny. Es parla de les possibles
activitats que es faran: es manté la idea de portar atraccions com s'ha anat fent en els últims cursos per a totes les
edats i es proposa com a innovació un taller de circ. Es demana que es tinguin en compte i s'incloguin activitats per als
més grans.
S'ha presentat la instància a l'ajuntament per demanar cadires i taules.
-La festa de Sant Jordi es celebra el divendres 22 d'abril. Hi ha una proposta per portar un mag i  posar música. Parlar
amb la Montse, directora de l'escola per demanar sobre la possibilitat d'allargar la festa.
-Es demanarà a una representant dels cursos de 6è per a que vingui a la propera reunió de l'Ampa.

2.2 Comissió biblioteca:

S'acceptaran donacions de llibres

2.3 Comissió menjador:

-S'ha fet visita d'una component de la comissió al menjador i ho ha trobat tot molt bé, únicament ha quedat sorpresa
després de demanar un pícnic per endur-se per poder comprovar la seva qualitat, quan se li ha denegat. Les raons li
han  resultat poc comprensibles, les quals es basen en evitar una possible manipulació.
-Es fa ressaltar la necessitat de consolidar la comissió.

2.4 Comissió web-comunicació:

-Fer una crida per tenir més components per a les comissions, fer activitats pels pares, transmetent-li la il·lusió per
participar a l'AMPA.
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2.4 Comissió llibres:

Pendent de saber els noms dels nous llibres per al proper curs, per tal de que hi hagi més temps per comprar-los.

2.5 Comissió Extra escolars:

- S'ha parlat amb els pares de dos alumnes per tal que els seus fills  es donessin de baixa d'una activitat extra escolar,
ja que amb el seu comportament feien que les classes no es poguessin dur a terme amb la normalitat necessària.
-S'ha informat a un nen que estava en llista d'espera per entrar a una activitat extra escolar doncs ha quedat lliure una
plaça.
-Es parla de la necessitat de tenir  una persona de confiança per coordinar les activitats extra escolars que treballi en el
tema de comunicació entre els monitors, l'Ampa i els pares.

3 Corpus:

Per una votació a favor de 12 vots sobre 12 es decideix participar també aquest any al Corpus.
Es decideix per aquest any fer un esmorzar en comptes d'un vermut.

4. Precs i preguntes:

Es  vota  per  majoria  enviar  als  socis  via  email  les  informacions  que  rep  l'AMPA  del  Fapac,  sobre  els  temes  i
problemàtiques actuals en l'educació al nostre territori.

La reunió s'acaba a les 09:45 PM.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 
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