Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 5 d'octubre de 2016
Assistents: Toni Cotes, Llúcia Pons, Robert Castaño,Yolanda Vilà, Vicenç Conill, Raül Blanco, Montse Guàrdia,
Francesc Humet, Sara Ruiz, Montse Mancera, Sandra Perarnau, Maribel García.
Administrativa: Montse Camps
Inici reunió: 8:15 pm
Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 15400 €
L'Ampa ja ha rebut l'import de les subvencions 2016.
2.Comissions:
2.1. Comissió Extraescolars:
Obertura de dos noves activitats extraescolars: Robòtica i la Coral de l'Escola, per alumnes de 3 r a 6è.
S'han suprimit les activitats de Ioga, música per alumnes de P3 i el grup d'anglès de 3 r i 4t, tots tres per no arribar
al mínim d'alumnes requerit.
Excepcionalment,encara que no s'ha arribat al mínim d'alumnes, s'ha mantingut el curs d'anglès 5 è i 6è, ja que
s'ha pogut arribar a un acord amb els pares que implica la reducció de la durada de la classe i d'un petit
increment en l'import de la quota mensual.
Es demana que hi hagi noves incorporacions de socis de l'AMPA per participar en el funcionament de les
extraescolars: seguiment de les activitats i presència periòdica en les diferents classes. La Yolanda Vilà serà un
nou membre de la comissió.
2.2. Comissió menjador:
Des de la comissió menjador s'exposen alguns problemes que s'han generat en el funcionament del servei de
menjador durant el procés d'adaptació dels treballadors a les àrees de monitoratge i cuina que la empresa nova
gestiona integralment. Es parla que el fet de que el producte ara es més fresc i de bona qualitat faci que la seva
cocció tingui un altre tempos d'elaboració i cocció, que pot fer que alguns plats no es cuinin prou bé ; com un
cas expliquen que hi han hagut algunes queixes en la cocció de les hamburgueses.
Es destaca que la nova empresa encarregada del Servei de menjador té molta més presència que l'empresa
anterior i ha programat formació per el personal de cuina.
L'Ampa ha plantejat a l'empresa, el problema de comunicació que es creu que hi ha entre les persones
encarregades del servei de cuina i de monitoratge i ja s'ha avançat que es farà una reunió el proper divendres 7
d'octubre entre l'Empresa, direcció de l'Escola i l'Ampa Mogent, esperant que l'empresa doni una resposta,
prengui consciència i actuï.
La Sacra ha decidit derivar totes les queixes o suggeriments dels pares i mares a la comissió, cosa que afavoreix
el fet que arribin totes les informacions a l'Ampa referents a les queixes, amb l'avantatge que es tractin més
ràpidament.
Entre algunes queixes ha arribat la d'una mare que estava interessada des d'un principi en el menú vegetarià i no
s'ha complert el seu desig, o altres valoracions més favorables de molts pares que comenten que s'ha guanyat
en la varietat en el menú i que els hi agraden els nous plats.
Els membres de la comissió s'organitzen per anar a dinar periòdicament al menjador per tal de fer una valoració
del servei.
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L'empresa nova diu que el material ha quedat desfasat i en requereix de nou proposant que sigui l'Ampa que el
compri.

2.3 Comissió biblioteca:
S'han començat ja els torns de les persones de la comissió que aniran a la biblioteca un dia a la setmana, els
dimarts de les 3:30 a les 4:30 h.
Explicació de les seves funcions: Els pares fan de voluntaris per endreçar la biblioteca, folrar els llibres i d'altres
tasques.
2.4 Comissió Web:
Es segueix treballant en la nova imatge i funcionament de la pàgina web.
Es farà una crida entre els associats de l'Ampa per aconseguir un informàtic perquè repari algunes disfuncions de
l'ordinador de l'AMPA.
2.5. Comissió llibres:
Es recorda que el febrer de cada curs, es quan es demana als mestres el llistat dels llibres que es necessitaran per
el curs següent.
Es parla de dos romanents que té l'Ampa des de fa més de dos anys en una editorial, es demanaran les dades
sobre aquest fons a antics membres de la comissió per poder liquidar el tema.
2.6. Comissió roba:
La roba esportiva ja s'ha rebut i s'han fet els pacs de les comandes de les famílies .
Es presenten voluntaris per entregar les la roba. L'horari serà el mateix d'obertura normal del despatx.
Es demanarà que els pares mostrin els justificants de pagament per fer l'entrega.
2.7. Comissió festes:
Nova proposta d'una mare del curs de 6è per recollir diners per el viatge de fi de curs i l'acomiadament del curs
: es tracta de parlar amb l'Ajuntament, en nom de l'Ampa de l'escola Mogent i de l'Escola Pilar Mestre per
projectar una pel·lícula al Centre Cultural de La Roca, el primer divendres de cada mes. L'acte anirà acompanyat
per un berenar organitzat.
Per tal d'engegar aquesta iniciativa les mares de 6è demanen si l'Ampa està d'acord en participar en la gestió.
En la reunió es fa una votació amb els 11 associats presents i per majoria absoluta s'accepta.
Resta pendent saber si l'Escola Pilar Mestre hi participarà.

La reunió s'acaba a les 10:15 PM.

EL PRESIDENT
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