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Acta de la reunió  de junta celebrada el dia 11 de gener de 2017 

 

Assistents: Josep Orteu, Laia Llistuella, Cristina Mera, Saida Roldan, Llúcia Pons, Montse Mancera, Maribel Garcia, 

Maika López, Montse Guàrdia, Oriol Rubio, Miguel González, Sara Ruiz 

Administrativa. Montserrat Camps 

Inici reunió: 7:45 pm 

 

Ordre del dia 

 

1. Situació econòmica: 

 

Saldo en el Banc de Sabadell: 16032,76€ 

      

2.Comissions: 

 

2.1. Comissió web i comunicació: 

 

Publicació del nou web de l’AMPA Mogent, aquesta mateixa setmana. Es mostra la pàgina a tots els assistents/es 

a la reunió. Aquest web es basa en accessos ràpids, publicació de notícies, informació del funcionament de 

l’Ampa , calendari compartit amb l’escola etc... 

En aquesta nova pàgina web de l’Ampa, s’ha intentat que tingui un caire més alegre, donar suport a l’escola i 

informar sobre totes les accions i col·laboracions on l’Ampa inverteix els diners, donant un caire a l’associació de 

transparència.  

 

“El Club de l’Ampa”: Es fa esment de la necessitat de que hi hagi alguna persona que es dediqui properament a 

parlar amb els comerços i entitats col·laboradores del “Club de l’Ampa” per renovar els acords respecte els 

descomptes i avantatges que els socis/es de l’AMPA gaudeixen a través del carnet de soci. 

 

2.2 Comissió festes 

 

Tercer any consecutiu que l’Ampa Mogent organitza la seva pròpia comparsa, es tornarà anar amb carrossa. 

Es farà una crida per demanar un voluntari/a que porti un cotxe tipus 4X4 per anar al capdavant de la carrossa i 

assossegar-la. 

Per la impossibilitat de la comissió d’assistir a la propera reunió que organitza l’Ajuntament sobre el Carnestoltes 

a nivell de poble, s’ha quedat amb els representants de cultura que ens tindran informats sobre tot el que faci 

referència a requeriments, condicions etc.. que  afecti al desenvolupament de la celebració. 

El tema d’aquest any es ”El mar”. S’han acabat de perfilar els personatges per el Carnaval que seran : la sireneta, 

el cavallet de mar, el mariner, la medusa, el calamar i alguns animals de mar. 

Es faran tallers dirigits a pares, mares i nens per fer les disfresses. L’acord fet a la reunió es de dur-los a terme els 

dissabtes 11 i 18 de febrer de 10 a 13 H amb el previ permís de l’escola. Es farà un cartell petit informatiu. 

Per pagar el material de les disfresses, es proposa, aquest any, que els socis/es de l’Ampa aportin una petita 

quantitat d’un euro per família i els que no ho són de 2 euros. La resta ho posaria l’AMPA. Proposta pendent de 

definir més acuradament. 
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Es demanarà als delegats que s’encarreguin de recollir les opcions de disfresses de cada classe. 

La comissió de comunicació s’encarregarà de la difusió de la festa fent una imatge/cartell que inclogui els 

diferents tipus de disfresses. 

 

 

2.3.Comissió extraescolar: 

 

Després de revisar el tema de pagaments a entitats i monitors de les activitats extraescolars, la comissió ha 

considerat que en alguns casos es paguen imports més alts  del que pensen que es just i que caldria fer una 

revisió acompanyada d’acords amb les entitats de cara al curs vinent. Així mateix, valorar si l’estalvi obtingut 

serviria perquè les activitats extraescolars fossin més econòmiques per a les famílies o bé s’utilitzaria per 

augmentar els fons de l’AMPA per contribuir a la despesa per altres necessitats. 

Es torna a dir que hi ha pares i mares que els agradaria que més classes d’anglès es fessin els migdies, però de 

nou s’exposa que l’escola està en contra de fer-les en hores lectives, ja que considera que es una sobre càrrega 

pels alumnes i els redueix forces. 

 

2.4. Comissió menjador: 

 

L’empresa del servei de menjador ha resolt alguns casos de pares, mares que havien pagat més diners, abonant-

los la diferència que els pertocava. 

Hi ha una bona atmosfera a la cuina, hi ha un cuiner que ve a ajudar aquests dies, la cuinera està satisfeta i més 

contenta. El problema de l’ajudant de cuina també està resolt. 

S’ha demanat un informe al Departament de la Generalitat perquè faci una valoració dels menús i hi ha hagut 

una resposta. S’informarà d’aquest informe a la propera reunió. 

Els menús es penjaran tots al web de l’AMPA. El bassal apareixerà en gran i els menús opcionals en petit amb la 

possibilitat de desplegar-se. 

Es recorda i s’insisteix que les queixes hauran de fer-se dirigint-se al correu electrònic de la comissió de 

menjador. 

  

2.4. Comissió biblioteca: 

 

Hi ha hagut una remodelació i reordenació de la biblioteca de l’escola. Es faran fotografies per poder penjar la 

notícia al web de l’AMPA. 

S’està elaborant una proposta que inclourà el pressupost per a la seva exposició. 

 

2.5. Comissió llibres: 

 

A principis de febrer hi ha prevista una reunió de la comissió amb la directora del centre, la Montse Fuster. 

 

2.6. Comissió roba: 

 

Pendent de fer l’inventari de la roba esportiva en estoc. Seguidament es publicarà al web tota la informació sobre 

la roba esportiva. 
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2.7. Comissió infraestructures: 

 

S’ha presentat un segon pressupost demanat per l’Aleix per la reforma per l’àrea d’informàtica. Es més econòmic 

que el primer pressupost , resultant ser 2500€ menys. Tal com es va acordar s’espera poder accedir a un tercer 

pressupost.  

S’han d’acabar de quadrar els imports de la subvenció d’informàtica per destinar al servei de manteniment i a la 

reforma física de l’espai. 

 

2.8. Comissió de l’hort: 

 

Tema arbrat: s’està acabant de decidir quins arbres, de quina mida i naturalesa ( que evitin al·lèrgies, punxes 

etc...) han de ser per plantar al pati. 

En el pati dels grans es preveu posar un rocòdrom. Per la seva instal·lació, l’Ampa per aquest trimestre, 

organitzarà una jornada de bricolatge. 

 

 

La reunió s'acaba a les 09:00 PM. 

 

 

EL PRESIDENT        LA SECRETÀRIA  
 

 

 

 

              

            


