
ACTA REUNIÓ AMPA GUILLEM DE MONTGRÍ 

Data: 26 de novembre de 2019 

Ordre del dia 

1. Formació:  L’Elena ens explica la xerrada dels comerciants: Parisinnes, el Cucut, la Bitlla 

i llibreria Elias. Programat per divendres 11 de desembre a l’aula de música.  

•  Xerrades de Càrites:  Se’n faran dues al desembre. Una la propera setmana, dilluns 

a les 16:45 esmorzars saludables obert a les famílies. Durarà 2 hores i es farà al 

menjador. El dimecres es farà Alimentació saludable, de 6 mesos a 10 anys. Per 

pares a 2/4 de 8 a l’aula de música. Es demana a la Mar que s’enviï per Mail a les 

famílies.  

•  Tardes en família.  L’Elena, La Sílvia, la Mar, la Deborah es van reunir amb la direcció. 

La idea és que els pares transmetessin quins horaris serien bons, idees... Es va decidir 

que es començaria una xerrada de metodologia i una d’avaluació. Però abans es 

faria una trobada prèvia oberta als pares per tal que tothom pogués expressar els 

seus dubtes o inquietuds.( es podria fer a través d’una enquesta).  La idea és poder 

arribar al màxim de famílies possible per tal d’explicar les metodologies que s’estan 

utilitzant. Aquestes xerrades es farien al 2n trimestre. Algunes a les 15h i alguna a 

les 20h o per duplicat.   

2. Xocolatada solidària: En Jordi ho passi pel watsap de les AMPA’s i així ens coordinem.  

3. Festes:   La Coloma ens explica la festa dels patges. Dijous 19 de desembre al matí a les 

10h. Es decorarà una mica el pavelló, es demana l’ajuda dels pares. Una tarda es podria 

fer la decoració. La Mar proposa que es gravi com fer la decoració triada i així la podem 

fer a casa i dur-la a l’escola. Fer un floc de neu. S’enviarà per WhatsApp i es posarà una 

capsa a secretaria perquè tothom els porti. Cal pensar com fer unes lletres que digui 

“Bones Festes”.   

4. Escola verda:   Demanem a la Mònica si ha funcionat els boc’n rolls. També s’explica el 

tema dels dibuixos a les botigues.  Vam demanar una presentació del llibre “Les batalles 

de la bicicleta”. Es pensa fer a Can Quintana i fer-ho conjuntament amb les AMPA’S del 

municipi. Pot ser que a banda de les traductores pugui venir l’autor.  

5. Tots som AMPA: El mercat d’intercanvi han decidit posposar-ho per l’any vinent ja que 

era massa just pel primer trimestre. Cal pensar una mica més com funcionaria i fer una 

presentació en vídeo o en persona per tal que arribi a tots els alumnes.  La Mònica 

demana que quan surtin idees es faci amb anticipació per tal de poder-ho encabir bé 

amb la programació de l’escola.  

6. Pati: L’Albert ha parlat amb la Mª Gràcia de les coses que cal arreglar. Li passarà la llista 

i la brigada i en Josep haurien de solucionar els desperfectes.  També es proposa fer una 

matinal de treball de pares.  

7. Menjador:  En Toni explica que dimecres vinent s’ha quedat amb el CCBE a petició seva. 

8. Altres: La Deborah comenta el llibre dels drets i deures dels infants il·lustrat per Joan 

Turu. Proposa penjar-ne a la web o  penjar-ne  a l’escola. Caldria encabir-ho dins la 

programació de l’escola.  


