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Benvolgudes famílies,

des de la Junta de l'AMPA de l'Escola Mogent ens adrecem a vosaltres per  donar la següent informació:

– Resum de l'Assemblea del 25 d'octubre:
– Balanç econòmic del curs passat i pressupost per l'actual, amb aprovació de la quota de soci 

anual que es manté a 36 euros
– Deficiències de construcció que encara no estan resoltes
– Neteja del centre insuficient
– Pàgina web de l'AMPA, necessitem voluntaris per ajudar a posar-la en marxa
– Sol·licitud de participació de les famílies  (…)

– En aquests moments s'han fet una sèrie de gestions (escrits,mails i burofax) per a demanar que es 
solucioni el risc i la perillositat de les deficiències de construcció de l'escola, entre les que es troba:
– la tanca perimentral de l'escola
– finestral de primera planta
– l'accés a educació infantil

– També ens preocupen dues situacions de les que ja s'ha presentat queixa a l'Ajuntament de La 
Roca però que encara no se'ns ha donat resposta:

– L'Ajuntament ha reduït 40 hores el servei de neteja del centre, de 125 hores setmanals el curs 
2009/10 a 85 hores setmanals a aquest curs 2012/13.
La neteja  de l'escola  és insuficient,  arribant  a l'extrem de provocar problemes seriosos de 
salubritat;  aquest  és un servei  essencial  pel  bon funcionament  i  benestar  de la  comunitat 
educativa, sobre tot alumnes i mestres, i per tal d'evitar la propagació d'al·lèrgies i d'altres 
malalties  bronco-pulmonars  relacionades  amb  la  proliferació  de  pols,  pol·len  i  àcars  en 
suspensió.

– Amb gran sorpresa hem tingut  coneixement de la  celebració  del  Rumba-Rock, el  dia  1 de 
desembre, a la Sala Polivalent (Gimnàs), les famílies considerem que aquest espai no és el més 
adequat per fer un concert d'aquestes característiques.

– Demanem la col·laboració de les famílies per tal  de poder fer més amb més bones condicions, 
donat que actualment som pocs els que participem en el dia a dia de l'escola:
– Necessitem pares o mares voluntaris per tornar a obrir la Biblioteca de l'escola a les tardes
– Necessitem voluntaris per ajudar a posar en marxa la pàgina web de l'AMPA  (...)

– Les reunions de Junta de l'AMPA es fan el primer dijous de cada mes, a les 20h, exceptuant les  
properes que estan previstes pel 29 de novembre i 20 de desembre.

– L'horari d'atenció al públic és: matins, els dimarts de 9h a 9:30 i tardes, els dijous de 16:30 a 17h

– El correu electrònic és  info@ampamogent.cat i el número de telèfon de contacte és 93 879 91 55.

NECESSITEM LA COL·LABORACIÓ DE TOTHOM !
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