JUNTA DIRECTIVA AMPA GUILLEM DE MONTGRÍ
10-maig-2022
Assistents: Albert Batlle, Esther Peñarrubia, Coloma Bellera, Elena Bonet, Jordi Masferrer, Toni
Guix, Olga Flores, Sebastià Gafas, Marina Yxart, Montse Valentí, Montse Serra, Daniel Muñoz i
Ariana Seglar.

1. Extraescolars: La comissió d’extraescolars va realitzar una enquesta que han comentat
104 famílies. Es considera molt interessant. S’han buscat noves extraescolars. Faran
una proposta d’extraescolars. Fem una reunió per parlar de preus i horaris.
Proposta de xerrades, faran propostes de cares al curs que ve. Potser se’n podria fer 1
al trimestre. Es proposa de fer-les a les 17h o 19h i fer opció de monitoratge. Es
podrien provar diferents hores per veure quina funciona millor.
2. Tots som AFA: En Daniel explica la trobada amb l’escola. No es va veure clar de fer el
berenar intercultural aquest any així que es queda que es farà l’any vinent. Es va parlar
de fer activitats vinculant famílies i escola. Falta parlar de metodologia i avaluació per
tal que les famílies entenguin què s’està fent.
3. Bullying: Es proposa que de cares al curs vinent es parli de bullying a les tardes amb
família. Fer difusió del professor de bullying.
4. Xandalls: En Jordi explica la situació dels xandalls. L’empresa que hem demanat ens ho
fa més barat amb la mateixa qualitat. Com que tenim molt stock es podria baixar una
mica el preu però per no perdre-hi diners. Es dubta si de cares al curs vinent el vendria
la Mar o l’empresa responsable.
5. Logo: El premi al final són entrades del cinema amb un cost de 105 euros i un diploma
d'agraïment. L’entrega de premi serà el dia de la festa de final de curs. L’entrega del
premi ho farà l’Albert.
La Marina ensenya els dos esbossos que ha preparat a partir del logo guanyador.
S’exposaran els dibuixos al hall.
6. Festa de final de curs. Divendres 17 de juny. Només és obert a l’alumnat de 6è. Des de
l’escola se’ns demana que l’AFA hi posi les postres. S’accepta. Caldrà ajuda per muntar
taules. Es comenta que és una llàstima que no hi hagi capacitat de fer una festa per
tothom.
7. Altres. Es proposa fer una xerrada d’autoestima de l’infant.

