Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Mogent

Acta de la reunió de junta celebrada el dia 5 d’abril 2017

Assistents: Josep Orteu, Cristina Mera, Saida Roldan, Montse Guardia, Mireya Blanca
Administrativa: Montserrat Camps
Inici reunió: 7:55 pm
Ordre del dia
1. Situació econòmica:
Saldo en el Banc de Sabadell: 9355,17€
2. Proposta sistema de pagament despeses:
Des de la Junta es proposa la creació d’una targeta de crèdit i una de dèbit, amb doble
titularitat, amb el nom del President i de la tresorera per fer els pagaments de les necessitats de
l’Ampa. Amb els límits acordats amb el banc de 600 € de retirada d’efectiu en el cas de la
targeta de dèbit i un màxim de 1500€ per la targeta de crèdit.
S’exposen els motius més importants per la seva creació, un dels quals es la necessitat d’evitar
les transferències que s’han d’efectuar habitualment des del compte de l’Ampa a la persona que
ha hagut d’avançar els diners per a fer els pagaments. Com a exemple es posen: L’adquisició
dels ordinadors o les despeses que s’han generat per poder dur a terme la festa de Carnaval
d’aquest curs. Un dels altres motius es poder accedir a la compra d’alguns productes a
companyies de comerç electrònic que per realitzar la venda demanen, alguns, l’ús de la targeta
visa.
S’aprova la proposta per unanimitat.
3.Millores Aula Informàtica i rocòdrom:
La reforma de l’aula d’informàtica està acabada i ja es troba en funcionament. L’Ampa ha pagat
íntegrament els 3600€ del seu cost. L’escola ha expressat el seu acontentament.
També satisfacció per la instal·lació del rocòdrom que ha agradat molt. La instal·lació, s’ha fet a
una paret del gimnàs de l’escola propietat de l’ajuntament i ha generat alguns desentesos entre
l’Ampa, escola i l’Ajuntament, els quals estan en procés de solució.
El cost ha estat de 2670,00€, dels quals 100€ són pagats per l’Ampa i la resta està dintre del
pressupost de les subvencions.
3.Plà català de l’esport:
Explicació del projecte “El pla Català de l’esport”
Objectius:
-Traslladar els valors de l’escola a les extraescolars
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-coordinació per part dels propis mestres de gimnàs
-Crear un espai de joc, amb una varietat de modalitats, transmetre els valors de participació per
sobre dels valors del” anar a guanyar”.
-Activitats més assequibles econòmicament per tal que entrin en joc les subvencions.
-La participació de joves voluntaris ja que l’escola no té alumnes de 18 anys en endavant que
puguin ajudar en les activitats com s’ha vist en altres experiències escolars, com a exemple es
dona una escola de Canovelles.
5.Comissions:
5.1 Comissió menjador
S’està vehiculant el tema del comportament dels alumnes a l’hora del menjador, passant-lo al
càrrec de la direcció del Centre.
El dia 20 de març hi ha hagut una segona inspecció sanitària que encara que parla de fer
algunes millores, bàsicament emet les seves felicitacions pel funcionament en algunes àrees del
servei, entre elles, l’emmagatzematge dels aliments.
5.3. Comissió extraescolars:
Es comencen a valorar algunes noves propostes d’extraescolars per al curs vinent: “taller de circ”,
“Chess in English” etc..
Es comuniquen incidències en algunes activitats extraescolars:
-Voleibol: cancel·lació de dos dies de l’activitat sense posar un substitut/a
-Robòtica: dos alumnes marxen d’un dels 4 grups de robòtica per un tema d’ordre a la classe
que es veu pertorbat per l’actitud d’alguns alumnes.
-Queixes pel problema d’accés de la monitora d’Educació esportiva al material necessari per fer
l’activitat.
-Queixes de l’escola sobre alguns desordres i desperfectes al gimnàs de l’escola.
Es torna a posar sobre la taula la necessitat de més membres a la comissió extraescolars i es
contempla la possibilitat de contractar alguna persona per fer un seguiment de les activitats.
5.4. Comissió roba:
S’ha fet recompte/inventari de la roba esportiva que ha quedat en estoc. Properament es durà a
terme la seva liquidació a preus més baixos.
De cara a la compra de les noves peces de roba esportiva per al curs vinent que consistiran en
una dessuadora i samarretes de màniga curta i llarga, es compte amb el pressupost de dues
empreses: Broytex i Colex, que s’han ofert a fer les proves adients.
La comissió presenta els models i teixits.
Proposta per mirar una altra empresa: Cocopel.
La comandes per part de les famílies es preveu que es duguin a terme entre finals de maig i
principis de juny.
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6. Properes activitats:
-Dia de bricolatge : es preveu per finals d’abril o principis de maig.
-Intercanvi de llibres Sant Jordi: dijous, 20 d’abril. Es repartirà un punt de llibre.
-Jocs florals: divendres, 21 d’abril. Es farà al pavelló gran. Passaran factura dels premis.
-1ªsetmana de maig: esmorzar solidari. Pa amb xocolata.
-Tarda “speedy ball” col·laboració de l’Ampa.

La reunió s'acaba a les 09:30 PM.

EL PRESIDENT

LA SECRETÀRIA
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