
Acta de la Junta directiva de l’AFA 

AMPA DE L’ESCOLA GUILLEM DE MONTGRÍ  

 DATA: 5 d’octubre de 2021  

   

1. Extraescolars:  
a. S’han queixat que hi ha poques extraescolars a Educació infantil. 

Caldrà millorar-ho de cares a l’any vinent. Tot i això hi ha més 

alumnes per extraescolar, cosa que considerem positiu.  

b. Aula matí hi ha molts participants i aula migdia hi ha poc alumnat.  

2. Menjador: Hi ha hagut una mitjana de 193 menús al setembre. S’ha 

provat de fer peix fresc i ha anat bé. Demà es farà una reunió amb totes 

les monitores. En Jordi farà un missatge explicant perquè no s’ha pogut 

baixar el preu i s’enviarà pel TPV.  

3. Contracte informàtic: Des de la direcció del centre ens demanen de 

tornar a contractar el servei informàtic de l’escola per fer el 

manteniment. Mirarem els números del menjador i veurem si es pot 

pagar o no.  
4. Canvi de nom: Es vota i es decideix per unanimitat el canvi d’AMPA a 

AFA.  

5. Nova proposta de reunions: Enguany hem pensat de canviar el 

funcionament de les reunions de l’AFA per tal que siguin més eficients. 

Hem pensat de fer tres assemblees obertes a totes les famílies de 

l’escola. La primera seria el proper 26 d’octubre a les 21h de forma 

presencial a l’escola. En aquesta assemblea presentarem l’AMPA, les 

seves comissions i podrà servir per tal que les famílies es puguin apuntar 

a col·laborar amb alguna comissió.  La resta de reunions seran de la 

junta de l’AMPA que seran intercalades amb les altres.  Evidentment si 

algú més hi està interessat no hi ha problema. Aquestes seran més 

reunions de treball. La primera serà el 5 d’octubre a les 21h i la segona 

el 31 de novembre. Les anirem calendaritzant trimestralment. Si us 

sembla en podem parlar a la primera reunió. 

L’Ariana fa un missatge de watsap i per penjar a la web. Caldria fer un 

pòster anunciant la reunió. A la trobada farem una presentació de les 

comissions i es penjarà a la web.   

 

 



8- Comissions:  

- Formació: Cal demanar a l’equip directiu de l’escola quina és 

la normativa per l’ús de l’escola i l’opció de fer activitats amb 

famílies. Està pendent les sortides a l’entorn amb la Maria 

Riera. Es vol fer aquesta tardor.   

- Camins segurs: L’Esther ha preparat una instància per entrar 

a l’ajuntament per millorar el camí cap a Ullà i els aparcabicis 

al mig del poble i a l’entrada sud de l’escola.  

- Xandalls: Es decideix tenir 7 peces de cada talla.  

 


