ACTA REUNIÓ AMPA GUILLEM DE MONTGRÍ
Data: 29 d’octubre de 2019
Ordre del dia
1. Formació:
• Sortides a peu del Montgrí amb la Maria Riera: Es començarien passat nadal.
L’Elena n’ha parlat amb la Maria. La Mar comenta que entra a l’assegurança de
responsabilitat civil
• Xerrades: El plat o la vida. No tenim data prevista. Hi ha alternativa. Es proposa fer
una demostració de jocs de taula, manualitats, llibres amb comerços locals. La Bitlla,
Ca l’Elias, el Cucut i les Parisines. Es farà la setmana del 9. Es podria passar a la resta
d’AMPA’s. Es busca el lloc.
• Estones en família: Des de l’escola proposen de fer sessions per donar a conèixer
la nova metodologia que es treballa a l’escola. Demanen una comissió de pares per
tal de preparar aquestes sessions que es faran en horari de tarda o vespre. L’Elena
parlarà amb la Mònica per acabar de definir-ho.
2. Festa: La Coloma s’excusa que no podia venir.
3. Escola verda:
• Dibuixos boc’n’roll: En Bep explica que ha parlat amb la Dúnia Oliveras per tal que
els comerços de Torroella exposessin els dibuixos. Ella ho va parlar amb l’associació
de comerciants però encara no sabem resposta. La Deborah proposa que els
dibuixos del boc’n’roll es pengessin a les botigues adherides a l’AMPA. HI ha 600
dibuixos però potser en podríem penjar uns quants segons els comerços que surtin.
Potser es podria reservar la capella de Sant Antoni per l’any vinent durant la
setmana de prevenció de residus. Caldria fer la instància. En Jordi se n’ocupa.
També es proposa que es pengessin a la web.
• Promoció de la bici: Es proposa pintar la columna de blanc i anotar cada mes
quantes persones han vingut amb bici. Amb un lema xulo. En Jordi farà una instància.
• La Deborah diu que té 500 gots de barraques. L’Esther proposa que l’AMPA deixi
gots per fer festes als pares de l’escola de forma gratuïta que han de tornar nets.
• Es decideix que en Bep Pujol deixa la vocalia d’escola verda i l’Esther Peñarubia
agafaria la vocalia.
4. Tots som AMPA: La Deborah explica que estan preparant una activitat pel novembre
per a fer un mercat d’intercanvi. Es proposa de treballar conjuntament amb la comissió
d’escola verda per fer-ho abans de nadal.
• També es proposa que la roba perduda es dugui al Trampolí, creu roja i Càrites de
forma repartida.
5. Menjador: Hem rebut un mail de l’observatori DESC per veure com ha canviat el menjar
des que no duem el menjador des de l’AMPA.
6. Pati: L’Albert diu que del pati s’estan podrint troncs, hi ha cordes trencades, alguna
pilona de formigó arrencada. Es debat com s’arregla. Proposa demanar-ho a
l’ajuntament.
7. Varis: En Dani Muñoz ens ofereix uns tallers de menjar saludable que ofereix Càrites a
cost zero. Tenen 4 sessions gratuïtes per aquest trimestre. En Jordi hi parlarà per
gestionar-ho
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Es proposa també demanar un taller per fer a l’aula per aprendre a preparar
esmorzars saludables i de residu zero. La idea que ho fes un metge i infermera del
CAP. S’ha proposat a l’equip directiu i potser ho inclouran dins el projecte docent.
Al grup de l’AMPA es proposava que els nens es rentessin les dents a l’escola.
Torroella té un dels índexs de càries en infants molt alta i caldria treballar-ho. En Bep
proposa demanar a Ullà com ho fan o mirar la logística d’altres escoles per veure si
és possible.
Demanar al càtering Vilanova que cada nen dugui un tovalló de roba.
Mobilitat de davant l’escola. Els vianants no poden passar per la vorera perquè es fa
un tap a la porta. En Jordi parlarà amb la Montse Xifra per millorar la mobilitat.

