ACTA REUNIÓ AMPA GUILLEM DE MONTGRÍ
Data: 28 de gener de 2020
Ordre del dia
1. Xandalls: Tenim els tres models de xandall i es fa una votació. Aquest vespre, després
de la reunió, s’habilitarà una plana web per fer la votació i es donarà a conèixer.
2. Formació:
• Tardes en família. Es continua treballant en el projecte i està previst fer dues
xerrades durant el 2n trimestre.
• Sortides al Montgrí: S’ha contacta amb la persona que les fa. Cap al Març hi podria
haver la primera si aconseguim concretar la resta de temes.
• Xerrada “Las Batallas de la Bici”: el 25 de maig l’autor nord-americà d’aquest llibre
estarà disponible per venir a fer-nos una xerrada. S’han d’acabar de concretar coses.
Seria oberta a tothom i pot ser es faria a la Biblioteca de Torroella.
3. Festes: Toca demanar el material per la festa de fi de curs. Es demana el de sempre. Es
parla de mantenir el mateix menú. La Coloma ens indica que els vestits dels patges
requeririen un repàs de costura. Tenen alguns forats, etc. Es demana algú que ho pugui
fer. Els mestres de 3r, han demanat si un dia podria venir l’Àguila de Torroella per un
treball que estan fent. Es preguntarà la disponibilitat.
4. Escola verda: Han proposat la xerrada de la BICI i ens demanen que, un cop entrada la
instància a l’Ajuntament i davant el silenci administratiu l’opinió de tots nosaltres sobre
el tema de pintar una columna de blanc a la zona de l’aparcament de les bicicletes. A
Tothom li sembla bé. D’altra banda, la Mònica Muxach comenta que, si tot va bé, a final
de curs podríem ser escola verda i es crea un Comitè Ambiental. Faran falta 2 mares o
pares per representar a l’AMPA en aquest comitè.
5. Pati: L’Albert comenta que les cistelles de bàsquet cada vegada estan més inclinades i
que poden arribar a ser un perill. Ho comentarà amb la Ma. Gràcia.
6. Menjador: Hi ha queixes sobre l’actitud de les monitores en el pati. Hi ha casos de
baralles no controlades, etc. Els pares observen que les monitores estan totes juntes
(encara que han de vigilar tot el pati) i només fan que mirar el mòbil. S’exposa que
aquest dijous 30 de gener hi ha una reunió de menjador i es plantejarà el tema.

