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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA BISBAT D’ÈGARA DEL DIA 6 DE 
NOVEMBRE DE 2019 

 
 
A les 19:05 h es constitueix l’assemblea en segona convocatòria a la Biblioteca de 

Primària. 

 

En un primer recompte, els assistents són 32. Finalment acabem essent 48. 

 

 

ORDRE DEL DIA 
1. Benvinguda 

2. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

3. Vetllador per NEE hora menjador. 

4. Taller Bulling VEIE. 

5. Xerrades Escola de Pares. 

6. Quotes material. 

7. Planning d’actes i reunions. 

8. Precs i preguntes. 

 

Punt 1. Benvinguda 
 

 

Punt 2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior 
 

Es procedeix a la lectura de l’acta de l’assemble anterior, aprovant-se per unanimitat i 

sense cap esmena al respecte.  

 

Punt 3.  Vetllador per NEE hora menjador. 
 

El vota si contractem el servei de Vetllador/a per NEE per l’hora de menjador. Es 

presenta el pressupost d’Eina Cooperativa i s’aprova per unanimitat. Posteriorment es 

va comentar en debat i es va demanar que es preguntés a la direcció la distribució 

d’horari de  la mestra d’educació especial i l’auxiliar. 

 

Punt 4.  Taller Bulling VEIE. 
 
S’informa a les famílies que tot i que va sortir aprovat a l’assemblea anterior que es 

farien tallers de Bulling amb l’entitat VEIE a primària, la direcció de l’escola considera 

que no tenen prou credibilitat per tant, no es duran a terme. 
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Punt 5. Xerrades Escola de Pares 
 

El primer que es diu, es que es va fer una formació sobre abús sexual infantil a càrrec 

de la Fundació Vicki Bernadet pel professorat i va ser tot un èxit. Degut a això, es creu 

amb la necessitat de programar xerrades dirigides a les famílies, on la primera serà 

organitzada també per la Fundació Vicki Bernadet  i es programarà per abans de 

finalitzar l’any 2019. 

 

Una de les xerrades que es duran a terme serà a càrrec de la Míriam Tirado “Cómo 

acompañar las emociones de nuestros hijos” i s’intentarà programar durant el primer 

trimestre del 2020. La inscripció es formalitzarà amb el pagament d’1 € per persona. 

 

També es parla de fer una xerrada amb la policia per a transmetre al alumnes els riscos 

que hi ha a l’entorn de l’escola. 

 

Es veu interessant realitzar un curs de RCP (Reanimació Càrdio-pulmonar). 

 

 

Punt 6. Quotes material. 
 

Es trasllada la informació donada per l’escola on indiquen que segons la manca  de 

romanent generat als darrers anys, l’escola veu la necessitat d’incrementar les quotes 

en 5€ màxim per alumnes. Es genera debat i es continuarà estudiant i parlant al consell 

escolar. 

 

 
Punt 7. Calendari d’activitats de l’AMPA 
 

Per començar, es recorda que totes les activitats de la nostra associació, estan 

recollides al calendari del lloc web, així com al Google Calendar, de manera que 

tothom que ho vulgui se’l pugui sincronitzar i tenir les dates accessibles en tot 

moment.  

 

Dates a recordar: 

 

 23/24 maig – colònies familiars 

 5 juny – festa AFA final de curs 

 12 juny – festa comiat sisé 

 

Punt 8. Precs i preguntes 
 

Les famílies de P3 comenten que els hi falta informació per dur a terme les activitats 

que es propossen a l´escola (per exemple el Mercabisbat). Es va comentar que la 

informació es passa per diferents canals inclús es posen pòsters a les entrades dels 
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edificis d’infantil i primària. S’anima a tots els assistents a consultar periòdicament la 

web de l’AFA. 

 

També es comenta que, desde que han canviat la direcció dels carrers, hi ha molt risc 

d´accidents. 

 

 

 

A les 20:00 donem per acabada l’assemblea.  


