
AMPA MIGDIA - Girona ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

ACTA 19 maig 2011 

ESCOLA MIGDIA GIRONA  SALA JOSEP PUJADES   19/05/2011    21:35 HORES 

ASSISTENTS 

President: Josep Maria Garcia 
Vice-Presidenta: Mònica Feliu  
Secretari: Jordi Beltran, en absència de Mari Cruz Rodríguez 
Tresorer: Jordi Garrido 
Vocals:, Xavier Cateura Serra, Nuria Vidal Masmitjà, Josep Bouzas. 
Vocals Absents: Imma Morales, Sandra Cano, Silvia Fernandez, Ines Serra Formiga, Teresa 
Calsina Martínez, Anna Noguera Serrat, Alicia Ramos, Imma Garví. 
Administració: Teresa Ponce 
 

Mares i pares: unes 50 persones 

ORDRE DEL DIA 

� Lectura i aprovació, si s'escau, de les actes de les assemblees anteriors (21-10-2010 i 
03-12-2010). 

�Jornada intensiva del mes de juny: lectura carta redactada i presentada per la Junta 
davant el Consell Escolar i el Departament d’Educació.  

�Informació activitats extraescolars 2011/2012 (presentació noves empreses) 

� Informació venda de llibres i material escolar 

�Informació sobre obres lavabos escola 
 
Precs i preguntes 
 

� Lectura i aprovació de les actes de les darreres Assemblees Generals, Ordinària de 
data 21/10/2010 i Extraordinària de data 03/12/2010. 

Intervé Josep Maria Garcia (President) per iniciar l’assemblea. Llegeix l’ordre del dia i procedeix 
a llegir les Actes de la darreres Assemblees Generals Extraordinàries de l'AMPA dels dies 21-10-
2010 i 03-12-2010. En aquest punt el President explica que es dona lectura a les dues actes 
doncs, per la urgència de l’Assemblea celebrada al mes de desembre, en aquesta no es va 
donar lectura a l’acta del mes d’octubre. Ambdues actes són aprovades per unanimitat. 

���� Lectura carta redactada i presentada per la Junta davant el Consell Escolar i el 
Departament d’Educació en relació al tema de la jornada intensiva del mes de juny. 
 
El president Josep Maria Garcia informa d’escrit redactat per la Junta en relació al tema de la 
jornada intensiva de juny i procedeix a donar lectura de la carta presentada per la Junta davant 
el Consell Escolar i el Departament d’Educació en relació al nostre desacord per tal que un tema 
com la jornada intensiva hagi d’estar aprovat en Consell Escolar de cada centre i no sigui un 
tema que es tracti a nivell general per totes les escoles de la nostra comunitat educativa. Els 
assistents donen el seu vist-i-plau a l’escrit presentat. 
 
���� Informació activitats extraescolars proper curs i presentació noves empreses. 
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En aquest punt, el president Josep Maria Garcia explica i valora els serveis prestats per l’antiga 
empresa durant el curs 2010-2011 i que malgrat els canvis produïts no ens sentim prou còmodes 
ni satisfets i s’ha optat per buscar una nova opció. 
Igualment explica que la propera setmana hi ha una reunió per decidir si el proper curs haurà o 
no sisena hora, no obstant la Junta en la seva planificació d’activitats treballa amb la hipòtesi de 
que no hi haurà sisena hora. 
També s’explica que durant el proper curs, si es porten a terme activitats extraescolars en l’horari 
del migdia aquestes s’anul·laran els dies de pluja, donat que estem molt limitats pel tema 
d’espai. Així mateix i donat l’època de crisi en la que ens trobem s’explica que s’ha optat per 
oferir poques activitats per tal que en aquestes s’aconsegueixi la màxima assistència possible i 
així poder portar-les totes a terme. 
Es presenta la nova empresa que portarà les activitats extraescolars (GIROLLEURE), així com 
també la realització d’una nova activitat d’anglès que s’oferirà als alumnes de primària, aquesta 
nova activitat no interferirà en el projecte curricular al tractar-se d’una activitat lúdica. Als 
alumnes d’infantil se’ls seguirà oferint l’activitat de Games & Tales. 
Abans de donar la paraula a les noves empreses, el president insisteix en la manca de pares 
col·laboradors per tal d’ajudar en la planificació, coordinació i seguiment de les activitats 
extraescolars, aquest any s’ha hagut d’ampliar l’horari de l’administrativa de l’AMPA (Teresa 
Ponce) per la manca de pares col·laboradors. Es realitza nova crida a la participació de més 
pares. 
 
Presentació activitat anglès (Debra). 
 

La Sra. Debra fa una petita presentació sobre ella. És de Londres, té dues filles i porta 5 anys a 
Girona. Ha treballat a acadèmies i altres escoles de Girona fent activitats d’anglès. Feia de 
monitora de menjador a l’escola Bruguera i d’aquí va sorgir la idea de fer aquesta activitat. 
El seu treball es basa en English in action (Anglès amb accions). No hi ha llibres de text, són 
jocs, dansa, repeticions i complementar l’anglès que es fa a l’aula. Intenta que els nens agafin 
confiança amb l’anglès. Només fa servir l’anglès en la seva activitat. 
Presenta un DVD de l’activitat que va desenvolupar a l’escola Bruguera de Girona (durada 
aproximada de 12 minuts) 
L’activitat es proposa de 1r a 6è i l’horari serà al migdia i en funció dels torns de menjador que 
encara s’han de determinar i estructurar (en funció de la existència o no de la sisena hora). 
En aquest punt una mare pregunta si és possible que un nen que no es quedi a menjador realitzi 
l’activitat. La Teresa Ponce, coordinadora, contesta que no, que el millor que pot fer és que el dia 
que es realitzi l’activitat es quedi a dinar. 
La Vicepresidenta, Mònica Feliu, explica que cada trimestre la Debra passarà una sinopsis de les 
activitats per poder-ho parlar amb les famílies. 
 
Presentació empresa GIROLLEURE (Resta activitats extraescolars). 
 

L’empresa GIROLLEURE (responsables Montse, Mònica i Ivan) s’ocupara de la resta d’activitats 
extraescolars i dels casals. L’Ivan ens presenta l’empresa. 
Explica que l’empresa es va crear fa dos anys, encara que ells tenen més anys d’experiència 
com a monitors. Han treballat al Pla, Cassià, Escola de Salt i Bosc de la Pabordia. 
Basen la seva activitat en tenir un bon monitoratge, estiren molt de titulats en magisteri que no 
han entrat a les llistes del Departament d’Educació. Cada monitor és especialista en la seva 
activitat. Separen educació infantil de primària. 
S’obre un torn de preguntes entre els pares i els responsables de l’empresa sobre dubtes en les 
activitats (en aquest punt es recorda que l’activitat de basquet la seguirà realitzant el Club 
Esportiu Onyar). 
Es pregunta sobre les activats esportives i expliquen que tocaran diferents esports, 1 per 
setmana, handbol, futbol, hoquei, volei, atletisme i psicomotricitat en general... el màxim de 
moviments possibles de cada esport. 
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L’empresa comenta que tenen intenció de, a principis de curs, presentar individualment cada 
activitat, el monitor i que faran a cada una d’elles. 
També fan una petita explicació sobre com funcionen els casals i com els organitzen. Seran 
temàtics i es treballa per “centre d’interès”. Fan activitas d’entre ¾ d’hora i 1 hora, variant entre 
una activitat moguda i una altra més tranquil·la. S’intenta anar 1 cop per setmana a la piscina (no 
als casals de tarda). Estan orgullosos i creuen que l’activitat de casals és una de les que més 
dominen. El primer dia passen un full amb les activitats que realitzaran i els horaris. Comencen a 
organitzar ja el proper casal del mes de juny. 
Una mare pregunta sobre com funcionarà l’acollida matinal i la seva preocupació perquè els 
nens vagin sols fins l’aula. S’explica que encara s’ha de perfilar però que en un principi es pensa 
en 1 monitor per cada grup i 1 monitor encarregat de rebre i acompanyar els nens fins l’aula. 
Es pregunta que s’ha de fer si plou. S’explica que en les activitats del migdia no hi ha problema 
doncs els nens es queden a dinar, a la tarda és aconsellable que els pares recullin els nens però 
no és obligatori, el monitor es queda fins l’hora de finalització de l’activitat. 
Una mare pregunta a la Teresa Ponce sobre dubtes de l’activitat de bàsquet, si el proper curs 
serà masculí, femení, mixt?. La Teresa contesta que el bàsquet masculí serà dilluns i dimecres i 
el femení serà dimarts i dijous, si en funció dels nens apuntats l’activitat s’ha de fer amb equip 
mixt el dia triat serà en funció de que hi hagi inscrits més nens o més nenes. 
 
���� Informació venda de llibres. 
 
El president Josep Maria Garcia comenta el funcionament d’aquest any de la venda de llibres, 
servei que coordinarà l’Imma Garví amb l’ajuda de la Sònia Badia. 
El funcionament serà igual que l’any anterior, entrega de full de precomanda i un dia de venda al 
juliol i un dia de venda al setembre. 
No hi ha gaires canvis, només una petita novetat doncs no s’esperen subvencions de moment. 
Es comenta que és molt important deixar la precomanda el dia establert per la seva recollida i no 
deixar-ho a Secretaria o a la bústia de l’AMPA (on no es pot segellar la còpia per l’alumne). 
L’AMPA no es farà responsable de les precomandes que no s’entreguin el dia de recollida i 
estiguin degudament segellades. 
De moment no s’espera cap canvi de currículum en els llibres. 
 

���� Informació obres lavabos escola 
 
El president Josep Maria Garcia comenta la proposta presentada a l’Ajuntament d’arreglar els 
lavabos del centre escolar. Van venir a l’escola tant l’arquitecte de l’Ajuntament com la Regidora 
Carme Sancho i tenim compromís de l’ajuntament de que aquest estiu començaran a arreglar els 
lavabos de l’edifici d’infantil i al gener del 2012 començaran amb els lavabos de l’edifici de 
primària (s’arreglaran durant el curs escolar). 
Els pares mostren la seva satisfacció. 
 
Precs i preguntes 
No hi ha precs i preguntes dons els pares han manifestat durant el decurs de l’assemblea tots els 
seus dubtes. 

Sense cap més punt a tractar es clou l'assemblea a les 23:00 hores del dia 19-05-2011    

 

 

La secretaria       Vist i plau El President 


