Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 4 de maig de 2016
Famílies assistents: Abad Ortega, Alvarez Hernández, Aracil Blanco, Arcas Duran, Arumí López, Berea Fernández,
Cardona El Yazidi, Castillo Gascò, Castro Benavent, Cid Pons, Ciudad Espinasa, Cotes Gálvez, Diaz Barroso,
Domingo Rodríguez, Espinar Pujadas, Expósito Tomàs, Fradera Latorre, Garcia Ocaña, Garrido Perarnau, Gómez
Fabra, González Márquez, Hervas Urreta, Jiménez Velez, Leiva Álvarez, Llamas Aguilar, Llanos Castro, López Julià,
López Vila, Lorente Roldan, Márquez Molero, Martín Martín, Martínez Llistuella, Merino Ayala, Montón Paydón,
Orteu Saiz, Pagès Vila, Paz Aceituno, Pérez Barceló, Pérez Mancera, Ramírez Garcia, Reyes Arjona, Reyes
Charpentier, Rovira Quintana, Rueda Guardia, Sánchez Valiente, Sanjuan Béjar, Sellés i Puyol, Teixidó Parramon,
Torres Torra, Vegas Pérez
Administrativa: Montse Camps
Inici de la reunió a les 7:50pm
Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 9592,48€
Està pendent l'ingrés de les subvencions d'aquest any per part de l'Ajuntament.
Com a despesa important d'aquest curs resta la quantitat de 2000€ corresponent a la festa de fi de curs menys
l'import de 580,80€ com a paga i senyal.
El dia 21 de maig es la data límit per presentar el projecte per rebre les subvencions per al curs vinent on una
part s'invertirà en la millora de la zona de pati dels grans que es farà també amb la col·laboració dels nens.
2.Comissions:
2.1. Comissió roba:
-Es mostra com serà el proper document perquè els pares facin la comanda de roba esportiva.
-S'informa de que algunes comandes no han estat recollides pels pares el qual ha comportat que l'AMPA hagi
tingut de moment, de fer-se càrrec del seu pagament. La proposta que degut a aquest fet agafa força, es la de
pagar la roba per avançat per al proper curs.
-Es proposen diferents opcions de pagament, entre elles la de pagar a través del TPV de l'escola o a través del
banc.
-Finalment es diu que encara estan pendents les respostes d'alguns establiments de La Roca amb els quals es
van començar les converses per tal de dur ells tota la distribució de la roba esportiva incloent els temes de
facturació.
4.2 Comissió extraescolars:
-Hi ha una proposta feta pel professor d'educació física de l'Escola Mogent a la Montse Fuster (directora), amb el
nom de “pla català de l'esport” la qual es basa en el foment dels valors de l'esport, interacció amb altres escoles,
creant i participant en campionats. Així mateix es proposa també que ex-alumnes ajudin en les activitats
d'extraescolars.
-S'informa d'un problema hagut amb la monitora de l'activitat de Voleibol, el qual s'ha pogut resoldre amb una
substitució fins el final dels cursos d'extraescolars.
-Per al curs vinent es programen les mateixes activitats extraescolars ja que la valoració general sobre la feina
feta per les entitats que han estat contractades per aquest curs, es força positiva.
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-Per decidir, hi han algunes propostes més per fer extraescolars: entre les quals hi ha : Ioga, Educació en
sostenibilitat i Iniciació a la robòtica, aquesta última també es determinarà en funció de si es fa o no com una
assignatura més a l'escola.
4.2 Comissió menjador:
-Exposició de l'Informe resultant de la Inspecció Salut Pública que es va dur a terme el dia 13 d'abril al menjador
de l'Escola Mogent.
El resultat ha estat de no conforme, encara que no ha estat una valoració d'un nivell greu.
Les incidències detectades han estat per temes d'infraestructures, alguns problemes d'higiene (calçat: poca
delimitació entre les zones del menjar i el carrer), mostres insuficients de volum i poca identificació, barreges en
els congeladors i posició dels productes. Manca de registres varis.
S'ha fet una reunió amb l'Escola, l'Ampa i l'Empresa per analitzar i parlar sobre el tema:
Les objeccions de Selecta (actual empresa servei menjador) referint-se a les incidències destaquen : que l'espai
per al congelador es molt petit per la quantitat de carn que es necessita, el volum de nens es prou important,
250 per dia. El tema per guardar la carn amb un material poc apropiat per envasar el dia de la inspecció, com a
emergència, va ser degut a la falta poc habitual del material utilitzat regularment.
-Exposició de les tres propostes per el servei menjador curs 2016/17:
Proposta nº1: Selecta
Proposta nº2: Centre Català d'Educació
Proposta nº3: Casolem
En les dues noves propostes 2 i 3 s'avisa que el personal en cas de canviar d'empresa es mantindrà en els seus
llocs de treball si així ho desitgen.
Les persones que presenten cada una de les propostes conviden als socis/es a fer les preguntes desitjades o
consultar la informació escrita que han proporcionat les empreses.
Un cop exposades les tres propostes davant dels socis, dins de la sala de música de l'Escola Mogent, es procedeix
a fer la votació al menjador. El resultat final amb el recompte fet davant dels socis i sòcies es de 30 vots a favor
de la proposta nº1, 6 vots per a la proposta nº2 i 35 vots a favor de la proposta nº3 i una abstenció.
Per tant resulta com a guanyadora la proposta de l'Empresa Casolem, la més votada.
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