ACTA REUNIÓ AMPA GUILLEM DE MONTGRÍ
Data: 6 de octubre de 2020
Ordre del dia

1. Reunions de l’AMPA Curs 2020-21. Aquest curs s’hauran de fer les reunions online per
tal de complir amb la normativa COVID. Si és possible més endavant es tornaran a fer
presencials. Per tal que tothom s’hi pugui connectar l’enllaç del jitsy es posarà a la web,
watsaps i cartells fora l’escola. Les reunions es seguiran fent l’últim dimarts hàbil de mes.
2. Extraescolars: Enguany s’han deixat de fer algunes extraescolars per manca de
inscripcions deguts a les restriccions d’ajuntar alumnes de diferents edats. Aquestes
són; Dansa, skate, funky, escacs, pintura i art i creació.
3. Menjador: Hi ha hagut un canvi de coordinadora de menjador i aquesta s’ha volgut
reunir amb l’AMPA. Des de l’AMPA s’ha incidit en la importància del projecte educatiu
de l’estona del pati. Es continuaran fent reunions per tal d’anar millorant aquesta franja
sense deixar de lluitar per recuperar el menjador.
4. Xandalls: S’han repartit els xandalls pagats de la comanda que es va fer el curs passat i
aquesta setmana es tornarà a obrir un altre període per demanar xandalls a la web de
l’AMPA. Es farà també una tarda per canviar talles. S’anunciarà a la web i caldrà
apuntar-se per no coincidir masses famílies. ES comenta que la propera comanda els
xandalls no vinguin amb bossa de plàstic.
5. Escola verda: Cal recuperar les activitats pendents del curs passat. Ara s’han de repartir
els boc’n’roll pels alumnes nous, de P3 i 1r de primària. La Mònica comenta que ella se’n
pot encarregar. L’Esther farà un text per posar a la web per recordar la importància de
l’ús d’embolcalls reutilitzables.
6. Festes: No es podrà fer la castanyada i les altres festes no estan clares. S’està pensant
com es durà a terme la festa dels patges, si passaran per les classes, per
videoconferència... se’ns informarà més endavant.
7. Pati: L’Albert comenta que hi ha zones del pati que s’han d’arreglar, treure troncs que
s’han podrit i reemplaçar-los. Es farà una jornada de voluntariat per arreglar aquestes
cosetes.
8. Formació: Es proposa fer alguna formació online. També recuperar les tardes en família
que volia fer l’escola per tal que els pares entenguem millor la metodologia que es vol
dur a terme a l’escola. La Mònica ens explica que a la web de l’escola volen fer un apartat
d’informació per les famílies amb links sobre pedagogia, xerrades... s proposa que el Tok
app pot tenir també aquesta funció.
També ens explica que volen fer una comissió mixta Escola-AMPA per tenir alguns pares
que facin d’ambaixadors de l’escola. Se’ns informarà més endavant.
Propera assemblea general de socis: 27 d’octubre a les 21h

