Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

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

Assistents: Josep Orteu, Laia Llistuella, Cristina Mera, Saida Roldan, Nathalie Charpentier, Albert
Gómez, Montse Mancera, Maribel Garcia, Raul Blanco, Montse Guardia, Francesc Humet,, Juan N.
Garcia.
Administrativa: Montserrat Camps
Inici reunió: 7:45 pm
Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 17981,06€
2.Programes de millora pati grans i aula informàtica:
-Pendents de l’aprovació del pressupost de la proposta feta per una empresa externa per la
instal·lació d’un rocòdrom al pati dels grans. El procés consistirà en la col·locació de les peces del
rocòdrom que es posaran en 7 metres lineals, a 2.40 metres d’alçada, així com el terra de cautxú.
L’empresa donarà diferents recorreguts per als monitors.
Previsió per fer una jornada de pintura del rocòdrom i del terra amb els pares i mares, un cop
passades les vacances de Setmana Santa.
-Així mateix dintre del programa de millores del pati dels grans està previst posar ombra natural
amb arbres. Degut a que es tracta d’una inversió cara, una professional enginyera forestal ens
està fent un projecte que s’anirà duent a terme poc a poc. Es demanarà una col·laboració per
aquest projecte per part de l’Ajuntament. Una de les accions per aquesta millora es la plantació
de 3 arbres d’origen mediterrani.
-Dilluns 6 de març, comencen les obres per a la reforma de l’aula informàtica.
3.Comissions:
3.1 Comissió festes
-Valoració de la jornada de carnestoltes i de la comparsa organitzada per l’Ampa:
Alegria per la obtenció del 1r premi per la millor comparsa infantil de rua d’aquest any 2017
Despeses i aportacions econòmiques del carnestoltes:
Aportació d’un euro per soci, lo qual serveix per cobrir algunes despeses.
Es compta amb la subvenció de l’Ajuntament per un import de 300 €
L’aportació econòmica de l’Ampa ha estat de 66,23€.
-L’escola ha demanat la col·laboració de l’Ampa, amb la creació d’una figura del Rei Carnestoltes
per al curs vinent.
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-L’Ampa ja ha fet l’ingrés a St Joan de Deu dels ingressos obtinguts en la “xocolatada solidària” i
per la venda dels braçalets proporcionats per la mateixa Fundació.
3.2.Comissió comunicació:
Primeres passes per l’inici de les comunicacions a través dels canals d’Instagram i telegram.
Inici de la divulgació de l’eslògan “Tots som protagonistes” fet per l’escola per fer conèixer els
seus valors i metodologia amb petita part de “feedback” que conté opinions de pares i mares.
Tot dins el context de la “jornada de portes obertes” i les preinscripcions de nous alumnes.
Orles pels cursos 6è i P5: El disseny el farà el Raul. Es demanarà pressupost a l’empresa “Tot
ràpid” per la impressió.
Per al dia “portes obertes”, l’Ampa ha proposat a l’escola que hi hagin representants de
l’associació per respondre a possibles preguntes dels pares i mares. Per altra banda l’escola ens
demana que els proporcionem 3 o 4 pares per fer l’acollida dels nens i nenes, el dia d’aquest
esdeveniment.
3.3. Comissió extraescolars:
-Es demana als presents a la reunió més voluntaris per afegir-se a la comissió. Es proposa fer
una crida oberta als socis/es per aquest tema.
-Queixes per part de l’escola sobre alguns desperfectes que s’han observat al gimnàs després de
la realització d’algunes activitats extraescolars.
3.4. Comissió menjador:
-Es posa a la taula, el tema del control dels nens a l’hora del menjador. Per això es parlarà amb
la directora i obtenir-ne informació al respecte. Desde la comissió es comenta que la ràtio de
monitoratge està bastant bé comparat amb altres centres escolars, i que compleix el mateix que
el curs de l’any passat.
Un dels temes a concretar i a parlar amb la propera reunió amb l’escola, per el curs vinent, serà
la si tots els alumnes hauran de dur el tovalló de roba.
-satisfacció per la millora progressiva dels menús.
-Valoració molt positiva sobre la nova empresa que gestiona el menjador, una de les raons es
per la seva predisposició en tot moment i també pel fet que no hi han queixes. La Comissió va
de tant en tant a dinar i constata que el menjar es bò i està ben cuinat.
3.5. Comissió llibres :
Reunió realitzada de la comissió amb la Joana Usero, cap d’estudis.
S’ha concretat que després de Setmana Santa i el més aviat possible, l’escola donarà a l’Ampa el
llistat dels llibres per al curs vinent. Tot seguit es començarà a posar en funcionament el servei
per a les comandes dels llibres que s’entregaran el mes de setembre. Aquest any el termini per
fer les comandes s’allargarà des del 15 de maig a la 1ª setmana de juny.
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Per Sant Jordi, com es habitual l’Ampa es farà càrrec del pagament dels llibres que es donaran
com a premi.
Per aquest esdeveniment es proposa dissenyar un punt del llibre per donar als nens i nenes dins
de l’activitat de “l’intercanvi de llibres”
La comissió ha estat fent una feina de de posada en contacte amb 4 editorials que ens han servit
llibres en els cursos anteriors per tal de solucionar un tema d’un romanent pendent. Dues
d’elles ens faran una transferència de 17,80€ i una altra de 79,50€ a favor nostre.
3.6. Comissió roba:
-S’ha decidit per aquest curs vinent presentar per a la seva venda, reduir la quantitat de peces
de roba esportiva a una dessuadora, i una samarreta de màniga curta.
-S’ha posat un penja-robes davant el despatx de l’Ampa on es posa molta roba de la que estava
en una caixa d’objectes perduts perquè de manera que l’espai quedi més endreçat.

La reunió s'acaba a les 09:35 PM.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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