ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA AMPA GUILLEM DE MONTGRÍ
Data: 22 de desembre de 2020

Assistents: Toni , Elena Bonet, Eva Pelegrí, Esther Peñarubia, Sebastià Gafas, Joan Fuster, Jordi
Masferrer, Ariana Seglar.
Ordre del dia
1. Canvi de banc: En Toni explica que paguem molts impostos i pensàvem fer un canvi de
banc. Hem mirat varies propostes. De cares a l’any vinent l’escola vol implantar una
aplicació per millorar la comunicació, TPV escola que l’AMPA podria utilitzar per fer les
gestions econòmiques de l’escola. Aquesta web cobra el 2% de les transaccions
econòmiques.
S’aprova per unanimitat fer el canvi de banc de la Caixa al Banc Sabadell.
2. Menjador: En Jordi ens explica que encara no s’ha pogut fer la reunió amb la Roser Font.
Quedem que parlarem amb l’Anna Company per tal que ens expliquin com està el tema
del menjador. També ens explica que l’escola rep un 1% de la seva facturació a l’escola
i enguany ha rebut 4000 euros. A la reunió amb la direcció de l’escola també ems van
comentar la manca de monitors al menjador i de moment no s’hi està posant remei.
Presentem una queixa al Consell Comarcal. També s’hi pot afegir la falta de pressupost
respecte el projecte per la qualitat del menjar i l’estona de lleure.
3. Ambaixadores de l’escola:
4. Projecte de la subvenció: Quedarem després de nadal per parlar-ne. En Jordi explica
que van contestar la instància de perquè ens havien retallat la subvenció del 2019. la
resposta va ser que no ens tornaven aquesta part de subvenció. Ens trobarem dimarts
12 a les 15h per parlar-ne.
5. Extraescolars: Des de la direcció de l’escola també ens comenten que de cares a l’any
vinent es voldria fer un projecte i hem quedat que ens trobarem a l’abril per tal de
definir-les pel següent curs.
També es comenta què passa si les extraescolars s’han de tornar a cancelar.
6. Xandalls: S’ha repartit totes les comandes que faltaven i ja estan pagades. Hem rebut la
comanda nova de xandalls. Durant el nadal les famílies podran pagar i després de les
festes rebran la comanda. La segona comanda també han arribat amb plàstic i que se’ls
hi tornarà a dir.
7. Escola verda: L’Esther comenta que des de la direcció de l’escola ens han comentat que
els regals del tió eren molt de plàstic, esperem que el proper any siguin més sostenibles.
També es parla d’instal·lar un projecte de reciclatge d’estris d’escriptura. Quan el
contenidor estigui ple ens n’encarregarem de dur a l’escola d’Ullà que són punt de
recollida oficial. Ser punt de recollida et dona 0,01 cèntim per kg. Nosaltres no rebrem
diners ja que no serem punt de recollida.
8. Propera reunió de socis: Dimarts 26 de gener a les 21h

