
 
 

Reunió: Acta assemblea ordinària AMPA Escola Garigot 

Data // hora: 10/06/2021 // 18:00 – 19:45 

Lloc: Telemàtica 

Socis:  23 

 
 
Reunits de forma telemàtica en junta ordinària l’AMPA de l’Escola Garigot en data 06 de Juny de 
2021, de conformitat amb l’ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. Adjuntem l’enllaç per agilitzar aquest punt. 
2. Estat de comptes. Quota 2021-2022. 
3. Extraescolars i Casal d’estiu. 
4. Eleccions Consell Escolar Nov 2021. 
5. Actualitat escola. Nou equip directiu. 
6. Actualitat Junta AMPA. 
7. Resum de comissions i presentació de noves. 
8. Continuïtat d’iniciatives com “Aprenem Junts”. 
9. Precs i preguntes. 

 
Es fa una introducció de com anirà la reunió i presentem la Sandra Gallardo (Inspecció) que es 
la persona que ha seleccionat al nou director de l’escola, Juan Fraile, i ens el presenta als 
assistents. En Juan saluda i explica que serà director a de l’escola a partir del dia 1 de juliol, que 
fins ara havia estat treballant de professor a l’escola Margalló i que ve amb moltes ganes. No 
pot estar més estona i agraïm la seva participació. 
 
 

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 via portaveus abans 

de la reunió, 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.  

 
 
2. Estat de comptes. Quota 2021-2022. 
La Sarai, tresorera de l’AMPA, pren la paraula i presenta als socis assistents el tancament del 

curs 2020-2021 a data 1 de Juny dels comptes de l’AMPA i d’extraescolars, i explica amb detall 
les partides d’ingressos i despeses. Per tenir els números tancats del global del curs haurem 
d’esperar al curs vinent, per que ara mateix encara queda el casal. 

Es fa saber que aquest any els ingressos de l’AMPA són baixos a causa de la davallada de 
socis i que l’AMPA es manté gracies als socis. Agraïm a les famílies presents la seva participació. 

Expliquem que al final s’han aconseguit les subvencions d’extraescolars que no teníem clar 
en l’assemblea anterior si les podríem aconseguir, i gracies a elles els números han estat millor. 

La quota de l’any vinent es mantindrà a 20€ famílies 1 infant i 30€ famílies 2 o més infants i 
es recorda que d’aquesta quota surt la gestió del menjador, extraescolars, permanències, 
ludoteca, casal d’estiu, millora de patis, el Chromebook que ha donat l’AMPA a l’escola... 

 
 

3. Extraescolars i Casal d’estiu. 
Expliquem que aquest any les extraescolars són molt deficitàries, però que des de l’AMPA 

les hem vist com una acció social i que moltes famílies les necessiten per la seva organització. 

http://ampaescolagarigot.com/wp-content/uploads/2020/12/Acta-Assamblea-ordina%CC%80ria-30112020.pdf


 
Com altres anys havien tingut guanys, aquest és l’any per fer servir aquests diners en mantenir 
obertes les extraescolars.  

Vam haver de decidir quin era el número mínim per mantenir oberta una extraescolar (sent 
8 el número que les fa viables) i es va decidir que les tiràvem endavant amb 4 infants, de la 
mateixa classe i grup bombolla. 

 
El Casal d’estiu està tenint molt bona acceptació, hi ha alguna setmana que comença a estar 

plena (100 infants per setmana). Expliquem una mica el que es va explicar al seu dia a la reunió 
del Casal: Serà del 28 de juny al 30 de juliol amb una possibilitat d’horari molt ample de 7:45 a 
18:00, la ratio per monitor serà de 10 infants i afegim 1 monitor més que farà de corretorn, el 
Menú del Petit s’encarregarà de l’hora de dinar, i que haurem de portar la samarreta del casal 
per les excursions. 

 
 
4. Eleccions Consell Escolar Novembre 2021. 
En Javier recorda que al novembre hi haurà eleccions al Consell escolar i demana 

candidats/es per que les famílies puguin estar representades, ja que ara mateix hem tingut 
moltes baixes i de cinc representants +AMPA ens quedarem amb 3 +AMPA. 

 
 

5. Actualitat escola. Nou equip directiu. 
Com ja hem vist a la introducció en Juan Fraile serà el nou director de l’Escola Garigot per 

l’any vinent, encara no sabem amb qui formarà equip directiu, però la seva intenció es buscar 
gent dins d l’escola. 

 
 
6. Actualitat Junta AMPA. 
La Junta actual recorda que al Novembre farà tres anys del seu nomenament i convocarà 

junta extraordinària per renovar junta. 
 

 
7. Resum de comissions/iniciatives i presentació de noves. 
Aquest curs hem aconseguit portar a terme les tres propostes més votades a l’anterior 

assemblea:  

 Material per racons en patis d’infantil i primària. 

 Chromebooks per l’escola. 

 Ombres amb arbres a infantil. 
 

 
Cadascuna de les comissions expliquen les accions que han fet durant aquest curs i conviden 
a pasar per la web de l’AMPA per veure els projectes finalitzats i els que tenen pensat portar 
a terme: 

 Comissió d’extraescolars. 

 Comissió Menjador. 

 Comissió de festes. 

 Comissió de pati. 

 Comissió comunicacions. 

 Comissió de roba. 
 
 

http://ampaescolagarigot.com/el-ampa-dona-27-portatiles-chromebooks-y-un-carro-de-carga?lang=es
http://ampaescolagarigot.com/comissio-extraescolars
http://ampaescolagarigot.com/12-comissio-menjador-2
http://ampaescolagarigot.com/13-comissio-de-festes
http://ampaescolagarigot.com/comissio-de-pati
http://ampaescolagarigot.com/15-comissio-comunicacions
http://ampaescolagarigot.com/16-comissio-roba


 
El curs vinent es posarà en marxa una nova comissió, la Comissió de Medi Ambient, que ja 

te moltes idees per posar en pràctica l’any que ve. D’aquesta preocupació pel Medi Ambient va 
sorgir el grup de Telegram Al Garigot Reciclem  que està funcionant molt bé i os convidem a 
formar part https://t.me/AlGarigotReciclem 

 
 
 
8. Continuïtat d’iniciatives com “Aprenem Junts”.  
El 17 de març va començar una bonica iniciativa en la que volem que famílies de l’escola 

comparteixin els seus coneixements amb el resta de famílies, en aquest cas va ser una xerrada 
sobre Autonomia i autoestima per ajudar als nostres fills i filles a expandir el seu potencial. La 
idea es que el pròxim curs es puguin fer més xerrades/tallers en les que tothom pugui participar. 
 
 

9. Precs i preguntes 
No surten dubtes ni preguntes, així que no havent-hi més temes per tractar, i agraint 

l’assistència a tots els presents, que representen un 17.83% 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. 
 
 
Javier López                                                                            Aroa Schwandt 
(President)                                                                                   (Secretària) 
     
                                                                                                                                       

           

https://t.me/AlGarigotReciclem

