Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent2.4 Comissió llibres:

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 7 de setembre de 2016
Assistents: Toni Cotes, Saida Roldán, Nathalie Charpentire, Llúcia Pons, Robert Castaño, Albert Gómez, Montse
Carrique, Yolanda Vilà, Ana Ureta, Petra Petersen, Marta Marquina, Maika López, Maribel Garcia, Laia Llistuella.
Administrativa: Montse Camps
Inici reunió: 7:40pm

Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 9355,40 €
L'Ampa resta pendent de cobrar la subvenció.
2.Comissions:
2.1. Comissió Biblioteca:
La comissió informa de les novetats a l'espai de la Biblioteca :des de l'Ampa hem fet treballs de millora per
rehabilitar unes prestatgeries baixes que fan de seients també. Amb rodes el que fa que siguin mòbils, amb
coixins nous. Està pendent comprar noves cortines.
Es vol fer una fotografia de la feina feta i fer-ne difusió.
2.2. Comissió Web:
La Laia Llistuella serà la persona que a partir d'aquest curs s'encarregarà de la pàgina web de l'AMPA Mogent ,
substituint el que fins ara ho era, José Luis Castillo.
La primera tasca que s'ha fet ha estat: el repàs de continguts per tal de reestructurar el web en tant al seu accés,
estètica (més moderna), navegació, donant una aparença i funcionalitat més propera a un bloc. Una de les idees
es tenir un menú fixe estàndard, intensificant la visibilitat de les dades com horaris, telèfon etc...
Es demanarà a la direcció de l’Escola poder fer visible des del web de l’AMPA, el calendari de l’escola.
Per part de la comissió es proposa fer un acte o difussió concreta per fer que la gent participi d'aquests nous
canvis a la nova pàgina Web.
2.3 Comissió comunicació:
Es comuniquen les baixes de dos antigues integrants de la comissió, la Nieves Castro i la Montse Mancera que
aquest curs no podran dedicar-s’hi totalment.
Romanen actius els components: Albert Gómez, Laia Llistuella i Raül Blanco.
Es torna a entomar el tema del logo de l'associació de l'AMPA. Com a resultat de la votació amb el resultat de
majoria absoluta a favor d'una revisió del logo actual, per tal de fer els canvis convenients. Es tornarà a presentar
davant de la direcció de l'Escola el logo que ja es va dissenyar en anterioritat junt amb els motius del canvi.
Ja es tenen els carnets de soci del “Club de l'AMPA” per aquest curs 2016/17 , un cop s'hagi fet la llista completa
dels socis inscrits, s'ompliran i en farem entrega.
Aquest curs serà la Montse Carrique qui s'encarregarà del tema Loteria.
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2.4 Comissió festes:
Es fa una valoració general entre els assistents a la present reunió sobre la festa de fi de Curs celebrada el juny
d'engany. Destaquen el caire tranquil durant tota la festa , fent front a la forta pluja que va caure, tapant el
gimnàs, fins l'acte del sorteig que ja es va poder fer a l'exterior. L'Ajuntament no va fer cap queixa. Va haver-hi un
voluntari que es va esforçar molt treballant i col·laborant al bar per lo qual se'l va gratificar amb 20 €.
Per a la propera reunió que es celebrarà el mes d'octubre, es té previst tenir consolidada la composició dels
integrants de la Comissió de festes.
Es fa un petit esment de la festa de Carnestoltes, per anar pensant en el nou tema d'aquest any i l'exposició de
noves idees en properes reunions.
2.5. Comissió llibres:
Han arribat al despatx de l'AMPA els llibres de les comandes fetes el mes de juny per aquest curs 2016/17. S'han
ordenat per curs, el qual farà més senzilla la distribució i entrega als pares que a partir de dijous se'ls informarà
que vinguin a recollir.
Els horaris seran : dijous 8 de setembre de 16:30 a 19:00 h; divendres 9 de setembre de 9 a 11h, dijous 15 de
setembre de 17:30 a 19: 30, a partir d'aquí els horaris seran els habituals d'obertura del despatx de l'AMPA. Els
primers dies d'entrega hi haurà un mínim de dues persones presents per atendre els pares i donar els llibres.
Donada la manca de dedicació i amb motiu de millorar aquest servei de distribució, la persona encarregada, fins
ara el Paco Garcia, serà substituida.
Degut a un petit excés d'estoc de llibres es proposa fer una paradeta i posar-los a la venda a un preu més baix.
2.6. Comissió menjador:
Ha vingut una empresa externa a fer una neteja general a fons del menjador ( amb tres persones treballant). El
cost ha estat de 500 €.
S'organitzen reunions informatives d'inici de curs: dijous, dia 15 de setembre per a les famílies, a partir de les
16:30 h.
Amb el nou servei de menjador, el personal dels cursos anteriors, hi seguirà treballant i es farà un petit període
de prova per poder valorar l’adaptació des de les dues parts.
2.7. Comissió extraescolars:
S'exposa la proposta del grup FLIP- FLOP, una activitat d'extraescolars per l'aprenentatge d'anglès,
complementària a l'activitat regular d'extraescolar que ara mateix impart la Cambridge School. La proposta que
consisteix en tres modalitats diferents, segons l'edat de l'alumne, agrada als assistents, però es decideix que es
torni a parlar amb les persones del FLIP_FLOP sobre el preu que presenten ja que es considera poc assequible. En
principi es pensa que podria ser una activitat a realitzar un cop al mes, aproximadament, però amb la condició
d’arribar a un acord sobre el preu per alumne que fos més econòmic.
L'AMPA interessada ja fa temps perquè es faci una activitat extraescolar de Robòtica, resta pendent de la gestió
que du a terme la Montse, la directora, per concretar horaris amb un estudiant entenedor i poder fer les classes
als nens i nenes d’aquesta matèria.
Els grups nous d'alumnes per fer les extraescolars s'estan formant actualment. El dia 29 de setembre, el Robert,
membre de la Comissió organitza una reunió amb els pares, AMPA i monitors.
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El Jordi, professor de les activitats esportives de l'Escola Mogent, proposa formar una associació esportiva amb
l'AMPA des de la qual s'ofereix com a coordinador per a controlar les extraescolars, fent difusió de nous valors ,
promovent activitats esportives amb altres escoles. Mentre espera una resposta de l'AMPA, aquesta està pendent
de trobar un coordinador entre els seus associats. A partir d'aquí es plantejarà si es participa en aquest projecte.
3. Renovació de la Junta:
Amb el Plantejament de la renovació pertinent de la Junta de l'AMPA Mogent, aquesta, comunica i acorda amb la
resta dels presents la convocatòria d'una reunió el dia 26 d'octubre a on presentarà els comptes per tancar el
curs i anunciarà el procés i període per a l'elecció de la nova Junta.
4. Contracte administrativa:
L'administrativa de l'AMPA, fa una exposició de les condicions econòmiques que han regit el contracte del curs
2015/2016 i sol·licita un petit increment en la seva retribució de cara al nou contracte per aquest curs 2016/2017.
Es demana que surti de la reunió, complint les normatives, per poder dur a terme la votació entre els presents. El
resultat es de l'aprovació de la proposta per majoria absoluta.

5.Precs i preguntes:
Es decideix demanar formalment a l'Escola Mogent una zona d'aparcament de bicicletes a l'àrea exterior de
l'escola.

La reunió s'acaba a les 10:15 PM.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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