Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 1 de febrer de 2017

Assistents: Josep Orteu, Laia Llistuella, Cristina Mera, Saida Roldan, Albert Gómez, Montse Mancera, Sandra
Perarnau, Francesc Humet, Maika López, Mireya Blanca, Oriol Rubio, José Castro
administrativa. Montserrat Camps
Inici reunió: 7:45 pm
Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 15572,06€
2.Consell escolar:
El president de l’AMPA, Josep Orteu, fa un breu resum sobre el desenvolupament de la reunió del consell escolar
celebrada el passat 31 de gener i destaca alguns punts debatuts i acordats, activitats, dates etc...:
-Modificació a l’escola de la normativa del funcionament del centre en els temes que afecten el comportament
dels nens i nenes al menjador ( faltes de respecte...)
-S’explica la percepció del president i una membre de la comissió de menjador, ex tresorera de l’Ampa, després
d’un dinar al menjador de l’escola, sobre la qualitat del servei i del menjar del nou servei i consideren que estan
a l’alçada en tots els aspectes i que algunes queixes dels nens són les normals i comuns.
-Concedides per part del Departament d’ensenyament 35 hores de les 72 demanades per l’escola, dedicades als
serveis d’educació especial.
-El seguiment de la utilització del “Whatsapp”, que només s’utilitzarà en nom de l’Ampa, com a eina de
comunicació entre l’associació i els pares i mares de l’escola i que s’anirà substituint progressivament per una
altra aplicació de mòbil “el telegram” que substituirà algunes funcions actuals del whatsapp, utilitzant un tipus
de comunicació més unidireccional.
-L’escola demana que l’Ampa gestioni la creació de la figura “El superheroi del Mogent”, amb la col·laboració de
Jordi Mas, realitzador de les activitats de dibuix i manualitats d’extraescolars, al qual l’Ampa demanarà
pressupost.
-Període de preinscripcions escola: del 23 de març al 4 d’abril.
-“English day”: 8 de març (se’ns demana algun tipus de col·laboració)
-Dia de portes obertes de l’Escola Mogent: 9 de març
-Els jocs florals aquest curs es faran al pavelló nou.
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3.Comissions:
3.1. Comissió biblioteca:
Pendent compra cortines i coixins per la biblioteca
3.2 Comissió festes
Organització festa de carnestoltes Ampa Mogent:
-Ajuntament:
Sol·licitud per participar en una de les tres categories: comparsa, individual o grup; Data límit d’inscripció al
Carnestoltes de La Roca, 23 de febrer; Subvenció de 300€ (límit) per carrossa, se’ls haurà d’entregar els tiquets de
la despesa.
-Material per les disfresses:
El cost mitjà del material de les disfresses ha estat de 2 € i escaig. S’ha fet un formulari a omplir per les famílies
on s’indica el model de la disfressa, el preu del material que hauran de pagar (1 € pels socis/es i 2 o 3€, a
determinar pels que no ho són) i participació si o no per fer la disfressa en els tallers. Els dos tallers que es faran
per venir a fer les disfresses a l’escola seran els dies 11 i 18 de febrer, dies acordats amb l’escola, a condició de
que es deixi tot endreçat i net a la finalització de l’activitat. Durant aquest temps de tallers ha sorgit un grup de
pares que s’han ofert per pintar fris cronològic. Aquelles famílies que no puguin venir als tallers podran venir a
buscar les peces de la disfressa els dies abans, al despatx (en horari d’obertura normal)
-Carrossa i normes generals del desenvolupament de la festa:
Últim dia per apuntar-se a la rua: 8 de febrer. Es repartirà una nota que només es deixarà pujar a la carrossa
aquells que vagin disfressats del tema escollit per l’Ampa. Es comptarà amb un voluntari especialista (pare de
l’escola i soci de l’Ampa) que s’ocuparà de la música. S’està treballant per aconseguir millorar tot el que té a
veure amb la part de sonoritat de la festa. Hi ha un oferiment d’una persona per conduir el cotxe que ha
d’arrossegar la carrossa, encara que el tema està obert per acabar de definir els detalls.
Xocolatada solidària:
Es farà el 17 de febrer a la sortida de l’escola. Els diners recaudats estaran destinats per entregar a Sant Joan de
Déu per a la investigació del càncer infantil. El preu serà de 1,5€. L’Ampa portarà els melindros i es demanarà al
servei menjador de l’escola la seva possible col·laboració.
Data festa fi de curs. Pendent de decidir
3.3.Comissió infraestructures:
Pati:
Encara estan pendents de decidir les propostes de posar una barra d’equilibri, un rocòdrom horitzontal, cordes
elàstiques i terra especial.
Aula informàtica:
En principi està aprovat l’inici de les reformes de l’aula informàtica amb el pressupost acordat de 5000€ que es
durà a terme durant aquest curs: L’aula informàtica restarà tancada mentre es facin les obres.
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3.4. Comissió extraescolars:
Acord amb el pagament de l’activitat de ioga entre l’Ampa i el professor: d’un a 5 alumnes es pagarà la quantitat
de 25€ per alumne/mes; de 5 a 10 alumnes, 22€ per alumne/mes i 3€ per l’Ampa.

3.5. Comissió menjador:
Segueixen havent alguns conflictes entre les persones al càrrec de la cuina i monitoratge en el servei de
menjador. Es continuarà estant atent en aquest tema.
Conflictes a l’hora de pati. Motiu pel qual es decideix de canviar la normativa del funcionament del centre.
3.6. Comissió roba:
Pendent de fer inventari. Oferiment per part d’alguns pares per ajudar en temes puntuals a la comissió de roba.

La reunió s'acaba a les 09:30 PM.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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