
JUNTA DIRECTIVA AMPA GUILLEM DE MONTGRÍ 11-7-2022 

Assistents: Albert Batlle, Jordi Masferrer, Toni Guix, Sebastià Gafas, Marina Yxart, Montse 
Serra, Jordina Costa i Ariana Seglar. 

Ordre del dia 

1. Valoració curs 
a. Es valora positivament de fer una reunió de junta i una reunió obert a famílies. 

Fer un calendari a principi de curs on hi hagi totes les reunions. L’Ariana el 
farà.  

2. Novetats comissions 
a. Nova coordinadora de la comissió d’extraescolars: En parlaran i ens ho diran. 
b. Tots som AMPA: En Dani Muñoz ha plegat. Pensem unir-la a la comissió de 

diversitat.  
c. Comissió de comunicació: La Jordina Costa s’unirà a la comissió de 

comunicació 
d. Comissió de festes: La Coloma plega ja que no té cap fill/a a l’escola. Ens cal un 

relleu. Li proposarem a la Daria. L’Ariana la trucarà.  
e. Al setembre passarem un missatge/cartell explicant les comissions i demanat 

qui es vol apuntar.  
f. Xandalls: La Mar ho gestiona i la preparació ho faran membres de la junta.  
g. Preus xandall: Amb el canvi de proveïdor es mantenen els preus. De cares al 

curs vinent es tornarà a parlar.  
3. Extraescolars: La Mar enviarà un mail per informar de les extraescolars. Es comenta 

que l’anglès i les acrobàcies es solapen. La Montse demanarà per canviar el dia 
d’anglès.  

4. Valoració menjador 
a. Primer curs que l’AFA porta el menjador. En Marc Calvet ens ha explicat que el 

Consell Comarcal de l’Urgell ha consultat si les AMPA’s poden gestionar el 
menjador i han dit que no. Cal estar al cas què voldran fer el CCBE.  

b. Balanç econòmic: El CCBE encara deu els últims mesos. Famílies moroses 
encara n’hi ha alguna, tot i que ha millorat. Durant l’estiu es farà balanç 
econòmic.  

c. Es proposa passar els rebuts  a principi de mes vençut.  
d. Es demana a la Mar si pot passar el menú per WhatsApp 

5. Altres 
a. Protocol bullying, es demana a l’equip directiu saber quin és el protocol a 

seguir. També es proposa que hi hagi algú de l’AFA com a interlocutor. Es 
proposa a la comissió de diversitat.  
Demanar algun altre taller o xerrada sobre el tema.  
 

b. Protocol imatges: El Departament d’Educació té un protocol, en podríem 
parlar amb l’equip directiu. Fotos no frontals. Filosofia de fotos genèriques, no 
de cares.  

c. El PC de la Mar té 10 anys. Caldria canviar-lo. 
d. En Toni vol relleu com a representant de l’AFA al Consell escolar.  

 


