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Acta de l’Assemblea general ordinària no presencial 

AMPA DE L’ESCOLA GUILLEM DE MONTGRÍ 
 
 

 

DATA:  27 d’octubre de 2020 
 
 

1/Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. Es troba 

penjada a la web de l’AMPA 

2/ Informe d’activitats  

A continuació s’explica la memòria d’activitats de l’any 2019. Es comenten els 

següents aspectes:  

• Extraescolars: Es fa una valoració de les extraescolars d’aquest curs. 

L’alumnat que el curs 19-20 ha fet extraescolars es estable des de fa 

anys 

• Escola de mares i pares: Es comenten les xerrades que es van dur a terme:  

  

3 D'ABRIL: LA COMUNICACIÓ ENTRE LA PARELLA QUAN SON PARES I MARES, Xerrada a 

càrrec d'Enric Bastardas, formador i comunicador. Xerrada sobre com poder millorar la 

Comunicació, amb sentit d'humor i amb un punt de vista diferent per tal que la gent que hi 

va assistir s'emportés una nova percepció de la realitat.  

  

6 DE JUNY: LEGO EDUCATION ROBOTIX, Taller - Xerrada a càrrec de Iolanda Claveras i Toni 

Muñoz ( Nueva Erudito ), Parthner Oficial a la província de Girona. Taller on a través dels 

diferents reptes que se’ns van plantejar vam conèixer la metodologia LEGO. A més, s'ha 

introduït aquest curs com a nova Extraescolar.  

  

2 i 4 DE DESEMBRE: ESMORZARS I BERENARS SALUDABLES i ALIMENTACIÓ INFANTIL, 
dos Tallers-Xerrada sobre Alimentació Familiar, organitzats pel Centre de Distribució 

d'Aliments. El primer, ESMORZARS I BERENARS SALUDABLES va ser un taller per a pares i 

fills on es van elaborar dos receptes seguint un receptari de postres, esmorzars i berenars 

saludables. El segon, ALIMENTACIÓ INFANTIL va ser una xerrada per aprendre plats de 

maneres econòmica i saludable que es poden combinar de moltes maneres segons les 

necessitats personals i familiars. També es va acabar elaborant dos receptes.  
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11 DE DESEMBRE: I PER NADAL QUÈ? Xerrada - Demostració impartit per diferents 

comerciants del municipi: LLIBRERIA ELIAS, LA BITLLA, LES PARISINES I EL CUCUT. 

Demostració de diferents Joguines, Jocs de Taula, Manualitats i Llibres/Contes per tal de 

donar idees a les famílies per Nadal i alhora promocionar el comerç local.  

De cares a aquest any tenim pensat seguir amb les xerrades per tal de formar-nos com a 

pares i mares però enguany, conjuntament amb l’escola, s’iniciarà un nou espai familiar que 

anomenarem “Tardes en família” amb l’objectiu de construir junts l’escola. Dins aquest espai 

es realitzaran diverses xerrades per que les famílies i escola puguin compartir dubtes, 

inquietuds, idees.  

 
 

• Menjador. Es segueix lluitant. De moment no s’ha arribat a cap acord. El 

conveni amb el càtering Vilanova s’acaba aquest curs 20-21. Hi hauria 

d’haver una nova licitació.  

• Escola verda: Es reparteixen Boc’n’roll a tots els alumnes de la casa, 

diferent model als alumnes d’infantil   

• Aula matí i migdia: A l’aula matí hi ha assistit una mitjana de 15 alumnes 

i a l’aula migdia 9. NO ha funcionat l’aula tarda 

3/ Presentació i aprovació, si s’escau, del balanç econòmic anterior  

Hi ha hagut uns ingressos de 57340 euros i unes despeses de 56620 euros. Un 

balanç positiu de 750 euros, el primer any sense menjador estrictament.  

Per tal que aquest benefici hagi sigut positiu s’han hagut de controlar les 

despeses, ja que no hi havia els beneficis del menjador que obteníem més 

beneficis.  

Els ingressos provenen de les extraescolars, aules d’acollida, subvenció 

ajuntament i quotes de socis.  

Es comenta que es rep poca subvenció de l’Ajuntament. Es proposa fer un grup 

per tal de mirar de pensar un projecte més ambiciós de cares al curs vinent.  

4/ Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost 2019 

Cal tenir en compte que el 3r trimestre de les extraescolars no s’han fet. El 1r 

trimestre d’aquest curs 20-21 hi ha hagut moltes baixes a les extraescolars per 

tant hi haurà uns ingressos de       i unes despeses de       . Això suposa unes 

pèrdues de més o menys 5000 euros.  

Es proposa fer alguna activitat per solventar una  mica aquestes pèrdues però 

no es veu possible per la situació en el marc del COVID.  
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6/ Torn obert de paraules 

1. COVID: En Jordi ens explica que a l’escola no hi ha molts confinats, 

actualment no hi ha cap classe confinada. Es proposa fer un escrit a la web 

donant les gràcies a les famílies perquè la situació a l’escola està prou bé en 

relació al poble.  

2. Catering Vilanova: la nova coordinadora es va oferir per coordinar-nos i és 

positiu per tal que el menjador funcioni millor.  Una família es queixa que els 

alumnes mengen  iogurts ensucrats. Se’ns demana que fem una instància per 

demanar que els menús compleixin uns criteris de qualitat. L’Angi col·laborarà 

amb la redacció de les al·legacions 

3. Xandalls: En Toni explica el tema xandalls. La pre comanda del maig (60 

comandes) ha sigut molt més petita que la del setembre(més de 100 

comandes). Ara farem una comanda nova. No podem tenir un stock molt gran 

ja que són molts diners invertits. El nou xandall ens permet fer comandes més 

sovint.  

4. Marató, l’escola pot utilitzar el CC de l’AMPA. Es decideix que si.  

 
 
 
 
 
 


