Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 14 de desembre de 2016
Assistents: Josep Orteu, Laia Llistuella, Cristina Mera, Maika López, Montse Mancera, Yolanda Vilà, Francesc
Humet, Albert Gómez, Laura Puigdollers, Jordi Morales, Mireya Blanca, Maribel Garcia, Toni Cotés, Saida Roldán
Administrativa. Montserrat Camps
Inici reunió: 7:50 pm
Ordre del dia
1. Presentació línia de la nova Junta:
President: Jordi Orteu; Secretària: Laia Llistuella; Tresorera: Cristina Mera.
Es destaquen diferents punts en el seu programa:
-Directriu continuista
-Potenciar el paper de l’Ampa a l’escola
-Fer palesa i donar a conèixer més intensament el valor que aporta l’associació a l’escola tot potenciant entre
d’altres accions la nova pàgina web, fent que tot: novetats, activitats, col·laboracions, extraescolars etc.. es
publiquin en aquest mitjà.
-Fixar les comissions i els seus corresponents integrants.
2. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 16396,36€
3.Comissions:
3.1. Comissió Menjador:
Membres: Sandra, Sara, Nathalie i Mercedes.
S’exposen els diferents temes importants pendents de resoldre:
-Tema menús: Després de rebre queixes sobre la línia d’informació sobre els 7 menús diferents a triar, es decideix
publicar només al web, el menú bassal. Els altres menús opcionals s’enviaran només als pares que els trien per les
determinades característiques especials d’alimentació que contenen: menú per celíacs, vegetarià etc...Hi haurà
una trobada apart, entre el president i la comissió menjador per organitzar la gestió dels menús.
Totes les incidències sobre aquest tema es demanarà explícitament, que es comuniquin a la comissió de
menjador a través del correu electrònic.
-Tema cuinat: S’exposa que encara que s’han dut a terme diferents accions per millorar els processos de cuinat,
lo qual s’ha aconseguit (La Sacra i algun mestre ho corroboren), es detecten encara alguns problemes. Entre els
quals i com a primordial es el fet que segons l’Urban Chef, empresa formadora que considera que el pronòstic de
la cuinera es positiu per la seva actitud, encara li falten alguns coneixements. Es comencen a plantejar diferents
opcions per resoldre el tema. Per poder arribar a una solució, el mes de gener es farà una reunió on es trobaran ,
l’Ampa, l’empresa i la Montse Fuster, directora de l’escola.
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-Reestructuració de les tasques entre els treballadors per part de l’empresa: Es valora positivament ja que es veu
que tot l’espai de menjador i cuina està molt més net, però com a contra partida la cuinera es queixa que no
dona l’abast.
-Tema administració: Hi ha hagut vàries queixes per part d’alguns pares sobre com l’empresa calcula algunes
quotes especials bàsicament en referència als dies alterns de menjador. També s’han queixat sobre la forma
d’atenció que han rebut. Es programarà una reunió amb l’empresa.

3.3 Comissió extraescolars:
Membres: Yolanda Vilà i Montse Guàrdia.
La nova activitat extraescolar de Ioga, finalment, es durà a terme els dimarts al migdia.
3.4 Comissió llibres:
Membres: Maribel Martín i Montse Mancera
Propera reunió de la comissió amb la Montse Fuster on se li demanarà que ens doni la llista dels llibres per al
curs vinent i poder tenir els llibres abans.

3.5. Comissió roba esportiva:
Una de les membres no pot assistir a la reunió.
Presentació d’una nova integrant de la comissió que serà la Saida Roldán.
3.6. Comissió biblioteca:
Es manté la continuïtat de les mateixes integrants. Es constata que es una comissió consolidada amb un bon
funcionament.
3.6. Comissió festes:
Membres: Mayka, Meritxell, Merche, Mireya
Dijous 22 de desembre l’Ampa organitza un esmorzar a l’escola, es necessitaran voluntaris per preparar-lo i
repartir-lo. Es parlarà amb la Montse Fuster.
Festa de carnaval:
-Tema econòmic. Des de la junta es demana que la comissió faci el pressupost i es pugui determinar fins on es
pot arribar.
-Tema del mar: es faran màxim 4 personatges.
-Tallers perquè pares i nens es facin ells mateixos la disfressa.
-Es preparà una coreografia.
-Fer un llistat de voluntaris.
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3.6. Comissió imatge i comunicació:
Membres: Albert, Laia, Raúl i Mayka
La pàgina web nova ja està acabada, encara que falten alguns ajustaments legals per fer.
Finalment es llençarà a principis de l’any 2017.
Es preveu fer un canal de Telegram el qual només serà de tipus informatiu.
3.6. Comissió infraestructures:
Membres: Toni i Albert
S’ha acabat de fer la tanca pendent.
-Pendent tema de l’arbrat, es preveu que la comissió s’assessorarà a través d’una persona amb coneixements
d’enginyeria forestal i gestió de parcs i jardins.
-Organització de l’espai informàtic de l’escola: Des de l’escola se’ns demana crear una comissió entre els pares i
mares entesos en informàtica, per tal de fer la funció de serveis de manteniment. Així mateix, l’escola considera
que les obres que s’han de fer per la renovació d’aquest espai són molt cares i per tant demana també
col·laboració en aquest tema.
3.6. Comissió de l’hort:
Es buscarà gent per formar aquesta comissió per poder fer el manteniment de l’hort i organitzar jornades perquè
vinguin pares i mares per fer alguna activitat concreta. Com a exemple es parla de l’activitat que es va fer de
bricolatge amb molta assistència de famílies.
4.Precs i preguntes:
-Després de comprovar que s’ha fet una bona recol·lecta amb la venda dels números de loteria, es proposa per
al desembre del curs vinent incentivar als socis i sòcies a vendre més loteria oferint alguns descomptes en
d’altres activitats.
-Es parla de fomentar una línia d’activitats fora de l’horari escolar i que es torni a plantejar la idea de que l’Ampa
s’impliqui a través de la figura d’un coordinador, el Quim, que juntament amb el Jordi, professor d’educació
esportiva de l’escola, organitzin jornades esportives amb d’altres escoles. Els valors que es volen fomentar es que
l’esport s’identifica amb la salut, bona alimentació i no amb l’aspecte de competició. La nova Junta es posarà en
contacte amb les dues persones: en Jordi i en Quim per tornar a plantejar el projecte.
La reunió s'acaba a les 09:50 PM.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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