Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 2 de novembre de 2016
Assistents: Toni Cotes, Saida Roldán, Nathalie Charpentier, Llúcia Pons, Robert Castaño, Maika López, Nuria
Espinasa, Laia Llistuella, Jordi Morales , Cristina Mera, Josep Orteu, Maribel Garcia, Montse Guàrdia, Albert Egea.
Administrativa: Montse Camps
Inici reunió: 7:50 pm
Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 15931,07 €
2.Comissions:
2.1. Comissió Extraescolars:
El Robert deixa la comissió i dona pas a les noves integrants: Montse Guàrdia i Yolanda Vila.
Resta pendent parlar amb l’escola sobre el contracte de del Marc/Robòtica.
Es vol intentar que es faci l’activitat de Ioga. Es programarà una classe oberta gratuïta per fer-la conèixer entre
els alumnes. En la reunió es compta amb l’assistència del monitor Eduard Albert que fa una presentació que
inclou l’explicació de seva trajectòria personal i professional en el mon de la ioga i la seva proposta per fer
classes extraescolars als nens d’edats compreses entre els 6 anys i els 14 (primària). Activitat que explica, es farà
amb un toc divertit, energètic, en el qual hi haurà el treball enfocat a l’aprenentatge de la respiració, relaxació
etc...Horaris classes: migdies, abans de dinar a l’escola (previ acord amb la Montse Fuster)
El sistema de pagament per TPV està, de moment, funcionant força bé.
2.2. Comissió roba:
La roba esportiva ja s’ha repartit pràcticament tota, queden 3 comandes per venir a recollir.
Es farà un whatsapp per informar que ja es posa en venda la roba esportiva que hi ha en estoc (venda en horari
de despatx)
2.3 Comissió web:
S’informa d’algunes noves publicacions al web (notícia sobre la castanyada) i sobre properes accions i projectes
com el fet de treballar amb paral·lel amb l’escola, obrir un “telegram” , publicar les fotos, d’enfoc general (preses
fetes de manera que no enfoquin les cares dels nens) de les activitats extraescolars, publicar novetats
regularment etc.. Amb tot això es pretén entre d’altres coses fer més visible el valor de les aportacions,
participació i col·laboració de l’Ampa amb l’escola. També es diu que els nous continguts passaran primer per la
Llúcia que serà qui els corregirà abans de la seva publicació.
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2.4 Comissió menjador:
Es comunica que el menjar ha millorat en referència el servei del curs anterior.
S’ha trobat a faltar algunes peces de l’estoc d’eines de cuina que es de l’escola, així com altres que es troben en
males condicions el qual comportarà la despesa per a nou material o per l’arrengament de l’actual. Es considera
que la última empresa que va estar al càrrec del servei menjador hauria d’haver deixat el material en condicions.
S’informa que actualment hi han 7 menús per menjar. L’Ampa els rep però no es publicaran tots.
Vindrà una empresa, Urban Xef a assessorar i ensenyar al personal de cuina el cuinat d’alguns productes.
Es posen a votació els dos temes que es parlaran en una propera xerrada entre els següents: -els enemics blans(
sucre i farina); -falsos mites de l’alimentació i –al·lèrgies i intoleràncies. Queden com a més votats el primer i el
segon.
Des de la comissió del menjador es tornarà a insistir a l’empresa sobre la flexibilitat amb la tria dels dies per venir
a dinar.
2.5. Comissió festes:
- valoració positiva de com va anar la festa de la castanyada, ressaltant el paper dels voluntaris que van ajudar
molt.
-es parla sobre el tema de la propera festa que organitza l’AMPA, el Carnestoltes, que serà el mar (disfresses de
meduses, capitans, pesca, cavallets de mar, etc...) Es vol preparar una coreografia i celebrar-lo en dissabte.
-proposta d’una sortida per buscar el “Tió” d’aquest any.
-proposta per tornar a fer una jornada per fer recol·lecta per a la marató de TV3.La comissió pensarà com i ho
plantejarà en les properes reunions.
3.Precs i preguntes:
Es fan alguns suggeriments per promoure que més pares es facin socis de l’AMPA Mogent:
-donar alguns avantatges als pares associats com per exemple, descomptes a les colònies.
-enviar més informació de l’AMPA a través dels WHATsapps dels grups dels cursos.
-posar el logo de l’AMPA, en segon plà, a les fotos de les activitats on col·labora l’AMPA.

La reunió s'acaba a les 09:30 PM.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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