
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 6 d'abril de 2016

Assistents:Toni Cotes, Saida Roldán, Nathalie Charpentire, Montse Mancera, Llúcia Pons, Robert Castaño, José Luis
Castillo, Albert Egea, Sandra, Maika López, Sandra Perearnau
Administrativa: Montse Camps

Inici de la reunió a les 7:45pm

Ordre del dia

1. Situació econòmica:

Saldo en el Banc de Sabadell: 12847,45€
     
2. St Jordi:

Per a la proposta exposada de fer un obsequi als nens/es que participin a l'intercanvi de llibres, es vota i s'arriba a
un empat (3 a 3 i dos abstencions de 8 participants). Finalment hi ha un acord per entregar com a obsequi un
bolígraf.
Impressió de 60 tickets-val per entregar als nens que portin un llibre per intercanviar.

Els dies i horaris per venir a entregar els llibres al Despatx de l'Ampa seran els següents:
Els dimarts dies 12 i 19  i el dijous dia 14 a partir de les 8:45 fins a les 12:00h i a les tardes de 16:15 a 17:00 h

L'Ampa paga els premis de Sant Jordi.

3. Corpus:

Data: 29 de maig.
S'ha fet la primera reunió amb representants de l'Ajuntament i del carrer Major.
El dia 7 d'abril es recolliran els dibuixos. Ja hi ha un d'escollit. Resta pendent fer el disseny per a fer la catifa. Es
buscarà ajuda per calcular les proporcions que han d'adquirir els dibuixos.
La Montse Fuster ha proposat fer-ho amb els alumnes de 4rt. Els temes d'aquest any han estat “El zoo de'n Pitus”
i les figures Tangram.

Hi ha una proposta de demanar el Poliesportiu  a l'Ajuntament i fer un dinar amb el s pares.
També es farà un esmorzar, el cost del qual junt amb el material de les catifes l'assumirà l'Ajuntament. Se'ls hi ha
de demanar taules i cadires.
Després de la celebració de Sant Jordi es posarà en marxa la crida per al Corpus.

4.Comissions:

4.1. Comissió extraescolars
Hi han hagut algunes queixes per part d'alguns pares sobre l'actitud de la monitora de voleibol(es passa algunes
estones amb el mòbil i ensenya poques coses) s'informarà al coordinador.
A  partir  d'aquest  mes  l'actual  administrativa  també  passarà  a  formar  part  de  la  coordinació  d'activitats
extraescolars amb la comissió amb les funcions de seguiment i control.
Resta pendent fer una consulta a la Montse Fuster per fer una activitat extraescolar de robòtica o escacs.
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4.2 Comissió festes:

La festa final de curs serà el dissabte 18 de juny.
Horari activitats:
16:00 a 19:00h: atraccions
19:00 a 20:00h: espuma
A partir de les 20:00: Sopar de “traje”. Es proposa que cadascú porti taula i cadires.
Es  contractarà  l'empresa  Elit  Sports  amb un import  de  1330 €  (sense  IVA)  que  inclou  monitors,  transport,
muntatge i desmuntatge . Les activitats seran: 2 racons, 1 circuit i 3 inflables amb una duració de 4 hores.
Racons: maquillatge i manualitats; Circuit: cars ecològics; Inflables: 3X3 futbolí, castell (per els petits) i rockodoron

4.2 Comissió menjador:

-Una de les component de la comissió, el dia 5 d'abril va anar a dinar al menjador de l'escola i en va treure una
bona impressió destacant la bona coordinació. La comissió de disciplina li han informat que durant aquest curs
no hi ha hagut problemes.
Temes detectats per a comentar i canviar: mida dels tapers junt amb la distribució inclosa del menjar quan es fan
les sortides dels nens i la reducció de la quantitat de menjar en els plats en el menjador escolar, per tal d'evitar el
desperdici d'aliments.
-Dues components més de la comissió exposen dues propostes de dues empreses alternatives per a dur a terme
el servei integral de menjador (cuina+menjador) per al proper curs 16/17. Es tracta de les Empreses “Centre
Català d'educació” ( Barcelona) i “Casolem” (Cardedeu)
Després d'explicar els seus valors, productes, serveis i preus es decideix per majoria absoluta (8 vots a favor sobre
8) tirar endavant les gestions per decidir quin serà el servei menjador per el curs vinent.
-Per tal de decidir el millor projecte per al curs 2016/17 en la reunió mensual de maig es presentaran les 3
propostes : Selecta, Centre Català d'educació i Casolem i es faran les votacions pertinents entre els socis/es de
l'Ampa . Es farà una crida per tal de que la participació sigui la més gran possible, destacant aquest punt en
l'ordre del dia en la convocatòria de la reunió del mes de maig.
 

La reunió s'acaba a les 10:15 PM.

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA 

AMPA ESCOLA MOGENT  -  Plaça l’Església,s/n  -  08430 La Roca del Vallès  -  CIF: G63591895  - 
info@ampamogent.cat


	Escola Mogent

