
 
 

Reunió: Acta assemblea ordinària AMPA Escola Garigot 

Data // hora: 09/12/2021 // 17:45 – 19:45 

Lloc: Telemàtica 

Socis:  21 

 
Reunits de forma telemàtica en junta ordinària l’AMPA de l’Escola Garigot en data 09 de desembre 
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. 
3. Actualitat Consell Escolar 
4. Actualitat Junta AMPA 
5. Comissions i iniciatives del Curs 2021/2022> Taula rodona: Festes del curs; Novetat 

menjador; Extraescolars; Comissió Medi ambient; Noves xerrades “Aprenem junts”… 
6. Actualitat mobilitat escola. 
7. Precs i preguntes. 

 
 
Convidem a la gent que es va unint a la reunió que es presenti al xat i posi la classe i el nom dels seus 
infants. 
 

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 (falta de socis, extraescolars deficitàries, 
eleccions al Consell Escolar, Al Garigot Reciclem, Aprenem Junts...) i es procedeix a la votació 
quedant aprovada per la totalitat dels assistents.  
 
2. Estat de comptes. 
La Sarai, tresorera de l’AMPA, pren la paraula i presenta als socis assistents el tancament del curs 
2020-2021 dels comptes de l’AMPA i d’extraescolars i explica les partides d’ingressos i despeses. 
Es fa saber que aquest any els ingressos de l’AMPA continuen sent baixos a causa de la davallada 
de socis (130 famílies de les 380 que hi ha a l’escola)  i agraïm als socis presents que aportin idees 
per sumar famílies noves a l’AMPA.  
També es comunica que les subvencions de l’Ajuntament a les activitats extraescolars s’han 
pogut aconseguir i han ajudat molt a mantenir els números en extraescolars. 
 
3. Actualitat Consell escolar. 
Parlem de l’actualitat del Consell Escolar i comentem amb gratitud la gran quantitat de persones 
que s’han presentat a les eleccions. Aprofitant que una de les noves representants està a la 
reunió (Carolina) aprofita per presentar-se. 
 
4. Actualitat Junta AMPA. 
En Javier pren la paraula i comenta que la Junta actual acaba el seu mandat i que es convoquen 
eleccions a la Junta de l’AMPA de l’escola tal com estableixen els estatuts de l’Associació.  
Les candidatures han de ser d’un mínim de 3 persones i aquestes han de ser sòcies de l’AMPA. 
Podeu consultar els detalls aquí. 
 
5. Comissions i iniciatives del Curs 2021/2022> Taula rodona: Festes del curs; Novetat 

menjador; Extraescolars; Comissió Medi ambient; Noves xerrades “Aprenem junts”… 
Prenen la paraula les diferents representants de les comissions que fan un resum de les activitats 
que s’han pogut fer enguany escolar i alguns dels projectes pendents: 

http://ampaescolagarigot.com/actes
http://ampaescolagarigot.com/eleccions-junta-ampa-2022


 
• Comissió d’extraescolars: L’Aroa comenta que les activitats extraescolars aquest any 

estan molt millor, ja que es poden fer per cicles i no per grup classe. Comuniquem que 
el telèfon de L’AMPA està per trucar i que si no es troba una informació a la web, per 
telèfon es poden solucionar tots els dubtes i els casos particulars. 

• Comissió de Pati: La Silvina i la Johanna expliquen les accions que s’han fet al pati 
d’infantil i expliquen el projecte a llarg termini que tenen pel pati de primària. Demanen 
ajuda de persones hàbils amb les mans per participar en els projectes. 

•  Comissió menjador: La Yolanda ens fa cinc cèntims dels canvis al menjador: Tornarem 
a les gerres d’aigua com es va demanar abans de la pandèmia, es faran rotació de 
monitors per que els nens socialitzin més, s’està treballant molt en les activitats del 
pati... Es parla també de la Guia d’alimentació saludable que proposa la Generalitat i  El 
Menú del Petit està implantant al menjador i es pregunta a la sala si algú no sap el que 
és per ampliar el tema però ningú expressa dubtes al respecte. 

• Comissió Festes: La Silvana explica que ara mateix en el que estan participant es en la 
decoració de diferents festes com ara la tardor/castanyada o el festival de Nadal. 
Sempre que l’escola els hi demana ajuda la Comissió col·labora. 

• Comissió de comunicacions:  Irene explica el funcionament de la web i del canal de 
portaveus, i amb l’ajuda de la Carolina expliquen Que per fer comunitat volen donar 
continuïtat a Aprenent Junts amb noves xerrades que escollirem entre tots. 

• Comissió de roba: La Vicky ens explica que ara per ara la roba de les excursions, educació 
física, bates, bossetes per l’esmorzar... s’ha de demanar per email 
roba.ampa.garigot@gmail.com I que com a novetat aquest any es poden comprar 
leggings i samarretes de cotó 100%. 

• Comissió de Mediambient: Aquest any es vol implantar la comissió de Medi Ambient 
que l’any passat ja va treure cap amb el grup de Telegram Al Garigot Reciclem on la 
comunitat Garigot intercanvia objectes en bon estat amb altres membres de la 
comunitat. La Comissió ajudarà en la construcció d’un hort a l’escola. 

  
6. Actualitat mobilitat escola. 
En Javier comenta que la mobilitat és un dels temes que més preocupa a l’escola i explica les 
reunions que ha mantingut la nova directiva amb l’Ajuntament. Es comenta que aquest any els 
autocars que donen servei al BSB o són més o estan en un horari diferent per que obstaculitzen 
més el tràfic. 
 
7. Precs i preguntes. 

• Una sòcia pregunta perquè aquest any l’horari es menys esglaonat i se li comunica que 
amb l’horari tan ampli els alumnes al final perdi 

• en casi la primera hora de classe. 

• Finalment, la Junta dona les gràcies pel suport en aquests tres anys i anima a les famílies 
a participar en el següent cicle. Un soci pren la paraula per dir que “Una AMPA sense 
Junta no es una AMPA”, així que tornem a animar a tothom que vulgui i pugui aportar a 
que participi. 

 
I no havent-hi més temes per tractar, i agraint l’assistència a tots els presents, que representen un 
15.21% de tots els socis de l’AMPA, es dona per tancada l’Assemblea  ordinària de l’AMPA Garigot 
en el lloc i data a dalt esmentats. 
 
 
Javier López                                                                            Aroa Schwandt 
(President)                                                                                   (Secretària)  
    
                                                                                                                                       

           

http://ampaescolagarigot.com/comissio-extraescolars
http://ampaescolagarigot.com/comissio-de-pati
http://ampaescolagarigot.com/12-comissio-menjador-2
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escolar/guia_alimentacio_etapa_escolar.pdf
http://ampaescolagarigot.com/13-comissio-de-festes
http://ampaescolagarigot.com/15-comissio-comunicacions
http://ampaescolagarigot.com/16-comissio-roba
mailto:roba.ampa.garigot@gmail.com
https://t.me/AlGarigotReciclem

