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Acta assemblea ordinària AMPA Escola Garigot
30/11/2020 // 17:30 – 19:45
Telemàtica
35

Reunits de forma telemàtica en junta ordinària l’AMPA de l’Escola Garigot en data 30 de
novembre de 2020, de conformitat amb l’ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació de l’acta anterior. Adjuntem l’enllaç per agilitzar aquest punt.
Estat de comptes.
Resum de comissions. Sol·licitud de voluntaris.
Extraescolars.
Votació per valorar el pressupost a invertir en l’escola, i valorar en quins projectes.
Jornada continuada.
Detall 6è.
Precs i preguntes.

La Irene fa una petita introducció de com anirà la reunió i aprofita per presentar la junta. La
junta pren la paraula i aprofita per explicar les responsabilitat de cadascun dels integrants i
convida a les famílies a expressar els seus neguits i dubtes sempre que ho vegin necessari.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Adjuntem l’enllaç per agilitzar aquest punt.
L’acta anterior es va publicar a la web i es va sol·licitar la seva lectura, així que es fa un resum
de la mateixa per repassar els punts més destacats i es procedeix a la votació quedant aprovada
per la totalitat dels assistents. Una vegada s’ha aprovat una persona demana que se li recordi el
motiu pel qual es va votar canviar a aigua de l’aixeta, se li explica que bàsicament per motius
ecològics i que ara mateix, per protocol de seguretat COVID, la decisió queda suspesa i es fa
servir aigua en ampolles.
2. Estat de comptes.
La Sarai, tresorera de l’AMPA, pren la paraula i presenta als socis assistents el tancament del
curs 2019-2020 dels comptes de l’AMPA i d’extraescolars i fa la presentació del pressupost per
aquest curs 2020-2021 explicant amb detall les partides d’ingressos i despeses.
Es fa saber que aquest any els ingressos de l’AMPA són baixos a causa de la davallada de
socis i que les subvencions d’extraescolars no està clar que les podem aconseguir.
Un pare pregunta com es pagava abans la quota de l’AMPA, i se l’hi explica que des de fa un
parell d’anys l’AMPA i l’escola tenen els comptes separats i que cadascuna cobra la seva part.
En Javier explica la reunió que va tenir amb l’ajuntament, arran d’una pregunta d’una mare,
i explica més profundament el tema de les subvencions (burocràticament parlant és molt difícil
canviar els paràmetres de les ajudes una vegada s’han aprovat i per això, a causa de la COVID,
no complim els paràmetres necessaris per rebre aquestes ajudes). L’ajuntament comenta que
farà el possible per canviar les condicions de les subvencions per l’any que ve.
4. Extraescolars.
Com es parla d’extraescolars avancem aquest punt a la reunió. En Javier explica que aquest
any les extraescolars són deficitàries, però que des de l’AMPA les veiem com una acció social i
que moltes famílies les necessiten per la seva organització. Com altres anys havien tingut guanys,
aquest és l’any per fer servir aquests diners en mantenir obertes les extraescolars.

L’Aroa explica que som una de les poques escoles de Castelldefels que hem mantingut
obertes les extraescolars i que hem d’aprofitar que tenim un gran equip de monitors,
capitanejats per l’Ani.
Dues persones pregunten sobre les extraescolars i s’aprofita per presentar la nova proposta
per aquest trimestre, i es recorda que els grups han de ser de la mateixa classe.
5. Votació per valorar el pressupost a invertir en l’escola, i valorar en quins projectes.
La Irene presenta el projectes, les iniciatives i les necessitats que tenim com a AMPA.
El primer que hem de sotmetre a votació és en quins projectes volem participar com a
AMPA, i després el pressupost que volem invertir del romanent en millorar l’escola. Es presenten
els següents projectes: Cuineta, Chromebooks per famílies necessitades, Chromebooks per
l’escola, pintura de murs, ombra al pati d’infantil, jocs pintats per infantil, material per racons,
llibres iguals per l’aula, material COVID per l’escola i monogràfic de màgia.
Les tres iniciatives més votades seran les que es portin a terme i es recorda que cada
proposta necessita un voluntari/ària per tirar endavant el projecte i que si no es passarà al
següent més votat.
Abans de la votació una família ens pregunta que si l’escola ens ha explicat en què ha invertit
els diners de la quota de material d’aquest any. Prenem nota i es consultarà a Consell escolar.
També hi ha preocupació per la imatge del pati d’infantil, referim al projecte de les
jardineres i esperem que es puguin instal·lar ben aviat.
Es procedeix a la votació la qual es pot anar veient en directe els resultats que queden així:
1. Material per racons del pati (infantil i primària).
2. Chromebooks per l’escola.
3. Ombres mitjançant arbres a infantil.
4. Instal·lació de cuineta a primària.
5. Ajuda Chromebooks famílies sense recursos.
6. 25 llibres col·lectius per l’aula.
7. Pintura als murs de l’escola.
8. Col·laboració en el monogràfic de màgia.
9. Pintura al terra del pati d’infantil.
10. Material COVID per l’escola.
Podeu veure els resultats de la votació a la web de l’AMPA.
3. Resum de comissions. Sol·licitud de voluntaris.
Es fa una crida per demanar voluntaris per les diferents comissions que tenim a l’associació
amb molt bona acceptació.
6. Jornada Continuada.
Aportem els resultats de l’última votació que va haver-hi a l’escola el 2014 (Participació 85%
de la qual 72% a favor, 25% en contra i 3% abstenció) i obrim el micròfon a una mare que
ens explica la iniciativa a favor de la jornada continuada. Des d’AMPA els hi expliquem que
sempre que vulguin tenen un espai a les assemblees per fer arribar les seves inquietuds,
igual que qualsevol grup que tingui una iniciativa, però que considerem que és un tema a
tractar directament amb l’escola.
7. Regal de 6é.
Com cada curs fem la votació per participar en el detall als nens i nenes del Garigot que
deixaran l’escola aquest any i són membres de l’ AMPA, el resultat és que continuem amb
la tradició sense cap vot en contra.

En quant el regal de l’any passat, que no es va poder organitzar, ens comprometem a portarlo a terme.

8. Precs i preguntes.
• S’explica el Projecte Sinergia en el que participarà l’escola durant aquest curs. És un
projecte de tota la comunitat educativa que ajudarà a tenir eines per fer la
comunicació entre les diferents àrees més fluida i profitosa.
• Se’ns recorda que podem accedir a les subvencions que dóna la Diputació de
Barcelona i que són compatibles amb altres subvencions.
• Les nenes i nens que van deixar l’escola l’any passat no van tenir la festa de comiat
i ens pregunten si la farem. Aquesta festa sempre l’ ha organitzat l’escola així que
recollim la proposta i parlarem amb l’escola.
• Ens pregunten quan l’escola retornarà els diners que es van avançar quan es va fer
la matricula, parlarem amb l’escola i donarem la informació.
• Així com hi ha el projecte de les jardineres a infantil ens comenten si hi ha alguna
cosa preparada per primària. Remetem al projecte que s’ha fet a les votacions de
material per racons allà podria tenir sentit.
• Fa l’AMPA alguna recollida de diners? L’AMPA es una associació que no pot tenir
beneficis. Com tenim el romanent d’altres anys no ho hem necessitat, però creiem
que es podria fer per finançar projectes concrets arribat el cas.
• Una família ens comenta que l’app que està fent servir el menjador (Bynapp)
necessita més rodatge i donar més informació com per exemple penjar el menú uns
dies abans que comenci el mes. També s’ha de buscar una solució per les famílies
que no tenen accés a telèfons mòbils amb opció a aplicacions.
• Ens comenten que el tema de piscina de primer i segon d’aquest any ha estat
complicat i hi ha hagut algun malentès de comunicació.
• Algunes famílies pregunten sobre el festival de Nadal i confirmem que no es podrà
entrar, però que l’escola està treballant idees per poder gaudir-lo.
I no havent-hi més temes per tractar, i agraint l’assistència a tots els presents, que representen
un 31.53% de tots els socis de l’AMPA, es dóna per tancada l’Assemblea ordinària de l’AMPA
Garigot en el lloc i data a dalt esmentats.
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