
ACTA REUNIÓ AMPA GUILLEM DE MONTGRÍ 

Data: 18 de febrer de 2020 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
2. Estat de comptes de l’any 2019.  En Jordi ens explica els comptes i l’any 2019 hem tancat 

amb números vermells. Es convocarà una junta de l’AMPA per cercar solucions i a 
l’assemblea ordinària es puguin aprovar.  
 La Mar diu que amb la quota de l’AMPA s’ha regalat l’agenda i el boc’n’roll 
 Aules d’acollida. Al matí i migdia deixen beneficis. L’aula de la tarda és deficitària 

amb una mitjana de 1,5 nens.  
 Fer la comparativa del preu de les activitats amb altres escoles 
 Farem els números clars, ho passarem als vocals.  
 S’avisarà  a la monitora i a les famílies que es deixarà de fer l’aula d’acollida de la 

tarda després de setmana santa.  
3. Menjador: En Toni i en Jordi van anar a  una reunió de comarques gironines. ES va decidir 

entrar una instància a tots els CC. No s’ha aprovat ni la llei aragonès ni la llei bargalló, 
però la llei que acompanya els pressupostos diu que les AMPAs podrien tornar a 
gestionar els menjadors. EL CCBE diu que no els queda clar aquesta llei. No els obliga a 
tornar els menjadors a les AMPAs però els empara perquè no estiguin fora de la llei.  

4.  En Jordi va anar a una reunió del menjador i va veure que no fan projecte educatiu de 
pati, no fan res després de dinar. Pel que fa al menjar, la pastanaga és fresca i volen 
introduir l’arròs de Pals.  

5. Reunió amb l’ajuntament pel tema que entren persones al pati. Actualment han tancat 
el pati però la policia no hi fa res.  

6. Estones en família: L’Elena explica que faran dues xerrades, 25 de març a les 15h una 
xerrada de metodologia, i el 20 de maig a les 15h avaluació.  

7. Sortides amb la Maria Riera:  Diumenge 15 de març a les 10h. S’ha d’obrir llistat 
d’inscripció. (del 2 al 6 de març) La gent s’haurà d’apuntar presencialment a secretaria. 
“Aturar-se i mirar”. Punt de sortida de l’escola.  

8. Formació: Sortida en família:  L’Elena comenta de limitar-ho a un bus. Ens esperem a la 
reunió de junta per decidir si es tira endavant o no.  

9. Extraescolar de teatre en anglès. Es fa al cine petit i està obert a tothom. Es farà el dijous 
2 d’abril.  

10. Xocolatada solidària:  Hi hem col·laborat i s’han recollit més de 2000 euros.  
11. Festes: La Mar comenta que el menú ha pujat i per tant diu de treure el menú. En Toni 

diu que cal repensar-la perquè és una activitat que la gent paga i no pot ser que sigui 
deficitària.     

12. Escola verda:   Hem dit que per aquest 2020 faríem els llibrets de fauna del pati. El 21 
de maig es farà la xerrada “ Las batalles de la bici” a Can quintana. I havíem pensat de 
fer una altra xerrada de cares a la tardor. Proposarem que l’Esther faci una xerrada de 
residus durant les estones en família de cares al curs que bé. No ens han respòs les 
instàncies entrades a l’ajuntament 

13. Pati: L’Albert comenta que va enviar el mail a l’ajuntament amb els desperfectes que  
s’han d’arreglar al pati i tampoc no ha tingut resposta. També comenta que el pati dels 
turons té molta pressió de nens i està malmès. Fa patir el sistema de reg.  

14. Altres: Reunió junta: 3 de març. Reunió assemblea: 31 de març 
 


