Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 7 de juny 2017
Assistents: Josep Orteu, Laia Llistuella, Cristina Mera, Llúcia Pons, Maribel Garcia, Raúl Blanco,
Montse Guardia, Francesc Humet, Maika López, Mireya Blanca, A. José Castro, Rut Barenys, Julia
Seronero.
Administrativa: Montserrat Camps
Inici reunió: 7:50 pm
Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 6469,50€
2.Comissions:
2.1 Comissió festes
Festa de fi de curs (10 de juny):
-L’Ajuntament informa que es necessari el control de les instal·lacions per realitzar la festa de fi
de curs per un enginyer municipal. Com que l’entitat local de La Roca no en disposa de cap,
contractaran ells mateixos una empresa externa per fer aquest servei, el cost del qual, aquest
any anirà a càrrec de l’Ajuntament.
-El servei de neteja ja s’ha contractat.
-Bar: el divendres a la tarda es deixarà mig muntat, per així dissabte no haver d’anar al matí.
Queden pendents de fer els rètols dels preus de les begudes.
-Algunes informacions importants per comunicar als pares: durant la festa els nens i nenes seran
de total responsabilitat dels seus pares.
-Sopar: cada família es portarà el seu menjar. Per al curs vinent es plantejarà de fer càtering o
una botifarrada.
-Gimnàs: restarà obert durant la celebració de la festa.
Corpus (18 de juny):
-esmorzar: el cost anirà a càrrec de l’ajuntament i es farà la compra al supermercat Caprabo que
acordaran el preu amb l’ens local.
-L’ajuntament ens facilitarà tot el material que vam demanar, 15 taules i 75 cadires, a més de
l’emplaçament per fer el dinar.
2.2. Comissió llibres:
El dia 5 de juny s’ha obert el període per comprar els llibres a través de la pàgina web
llibrestext.com per als alumnes de P5 fins a 6è.
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Aquest any l’empresa ens cobrarà un 0’05 per cada bossa. Sorgeix una proposta per la
distribució dels llibres per el curs 18/19 de posar els llibres en una bossa feta per l’Ampa on posi
el logo.
Quan s’acabi el termini per comprar els llibres s’encetarà el període per comprar la roba
esportiva. S’aclareix durant la reunió que els preus de venda dels llibres obligatòriament han de
ser els mateixos a tot arreu que per tant el dte repercutit en benefici de l’Ampa, no es pot
aplicar al soci.
2.3. Comissió roba:
Finalment després de negociar amb altres proveïdors per a millors condicions, s’ha decidit que
la millor opció es la proposta de l’empresa Colex.
Els preus finals per a les famílies, tenint en compte IVA, TPV i serigrafia seran els següents:
Dessuadora 19€ : samarretes m/llarga i curta: 10€ i 9 €, respectivament.
2.4. Comissió menjador:
A la reunió assisteix una sòcia que representa a uns quants pares i presenta una queixa on
planteja el seu descontent pel tipus de menjar.
El president respon al seu plantejament: “Hem vingut entre els membres de l’Ampa, com un
mínim de 26 vegades a dinar per fer control del servei de menjador i considerem que el menjar
es bo. La comissió diu que la qualitat de la matèria prima ha guanyat i que s’han fet moviments
per part de l’empresa per millorar el cuinat. Els problemes que hem corroborat parlant amb els
nens/es el dia que hem anat a dinar es que els nens tendeixen sempre a queixar-se quan es
tracta del menjar” i afegeix que valora la correcció en el cuinat del menjar.
La mare afegeix a la seva queixa que no li agraden alguns menús, com a exemple posa “el couscous”. La secretària de l’Ampa li respon que aleshores es més una qüestió de que als nens
potser no els hi agrada que un tema de mal cuinat o de mala qualitat del menjar. Per acabar
d’exposar els arguments que l’Ampa s’ha anat formant des de seguiment regular que fa del
servei de menjador, el president de l’Ampa parla de que les queixes dels nens/es siguin a arrel
dels canvis del tipus de menjar i que per al proper curs 2017/18, es faran valoracions trimestrals
sobre el menjar.
2.5. Comissió extraescolars:
-Qüestionari valoració de les activitats extraescolars del curs 2016/17 :
S’ha enviat als pares i mares dels alumnes que n’han realitzat. S’han rebut forces respostes, la
majoria de les quals han estat valoracions molt positives que parlen de la satisfacció dels
nens/es i dels pares i del bon desenvolupament de les activitats.
Sobre algunes queixes referents a algunes activitats esportives n’arriba una d’una mare que va
poder constatar que a la sortida dels nens/es de l’extraescolar“ la iniciació a l’esport” aquests
eren fora abans de les 6, hora convinguda de sortida.
-Proposta activitats extraescolars organitzades per l’Ampa pel curs 2017/18:
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Es presenta i se’n fa un resum a la reunió: Algunes activitats com les relacionades amb el dibuix,
dirigides pel “Videoclub” les quals en són tres, mantindran els seus horaris pel migdia, però
canviaran a un nom més evolucionat que identificarà els nou caire de l’activitat. En el cas de la
“Robòtica”, seguiran els mateixos cursos i amb el mateix monitor, però es proposa un grup nou
pels alumnes de 1r i 2n. Com activitat esportiva per els alumnes de primària es segueix oferint el
projecte del “Trailrunning”.
Com a activitat esportiva per a realitzar per als infants de P3, P4 i P5 s’exposen a la present
reunió dues propostes de dues entitats diferents “El Camí dels Ibers” (lleure trailrunning) i “El
Club de Handball” (iniciació a l’esport) per procedir a votar. Pel que es refereix a la primera
entitat es defensa el fet que es una extraescolar més relacionada amb la natura fent jocs i
activitats a la muntanya. La segona proposta parla d’un conveni basat amb un pla de voluntariat
que consisteix en que l’entitat facilita els monitors i demana a

l’Ampa que proporcioni el

material i les instal·lacions per realitzar les activitats esportives.
El resultat de la primera votació es: 9 vots a favor del “Club de Handball”, 1 vot a favor de “lleure
trailrunning” i una abstenció per a realitzar l’activitat esportiva per infantils.
Es fa una segona votació per determinar si s’haurà de pagar alguna quota fixe mensual per fer
aquesta activitat independentment del pagament de la quota anual única d’assegurança per
nen/a, el resultat es: NO: 9 ; 1 abstenció
Tercera votació. S’haurà de pagar una quota anual als pares/mares per fer aquesta activitat? El
resultat es de, SI: 7; Abstencions:3. S’haurà de decidir l’import. També en referència a aquesta
activitat es proposa que pel caràcter econòmic de l’activitat, es faci de tria només d’un dia per
nen/a a la setmana dels dos que s’oferiran en el calendari de la proposta d’activitats
extraescolars.
Les noves propostes d’activitats extraescolars són: Petits científics, de 1r a 4t, dos grups; activitat
d’escacs, organitzada per l’entitat “Club d’escacs”; Circ, de l’entitat “A parts iguals”
-Proposta perquè l’Ampa organitzi formació per a primers auxilis.
Es determinarà una data per fer una reunió informativa d’extraescolars per als pares i mares.
Dilluns, dia 19 de juny s’obren les inscripcions a les activitats d’extraescolars, aquest dia mateix
es farà la reunió amb els pares dels nous alumnes de P3.

3. Consell escolar:
De la reunió amb el Consell Escolar se’n fa un resum per part del president d el’Ampa:
-Les matriculacions han sigut prou equilibrades, posant com a exemple les dels alumnes de P3,
hi ha hagut 49 sol·licituds de les places ofertes.
-Aprovació del calendari escolar:
Festes de lliure disposició: 7 de desembre; 12 de febrer; 30 d’abril.
-Projecte “antibullying”: es necessitaran 2 membres de l’Ampa per fer de mediadors entre les
famílies i els mestres. Es vol que sigui un projecte global de l’escola en el qual es volen buscar
també nens mediadors i incloure formació.
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-UCE: El desenvolupament del el programa (creació d’aules de necessitats específiques) se li ha
adjudicat finalment a l’escola Pia de Granollers i no a l’escola Mogent de La roca del Vallès o a
d’altres municipis.
4.Precs i preguntes:
Quota associats Ampa:
Es replanteja l’import de la quota anual dels socis/sòcies de l’associació.
Manteniment de l’import de 36,00 € amb els vots favorables obtinguts en la votació realitzada a
l’assemblea general celebrada aquest curs 2016/17. Per a un futur, es fan algunes suposicions
com el fet de que si la quota fos obligatòria per a totes les famílies de l’escola, es podria reduir a
25,00€.
Tot i això es procedeix a dir que a partir del mes de setembre del curs vinent, es presentarà el
pressupost econòmic de l’Ampa i es valorarà com es gestionarà al respecte, contemplant els
números per valorar l’import de la quota per el següent curs.

La reunió s'acaba a les 10:00 PM.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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