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ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA BISBAT D’ÈGARA DEL DIA 4 DE MARÇ 
DE 2020 

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

 
Els assistents totals han estat de 26 persones més l’equip directiu de l’escola, Marta 
Suana, Pepi Alcaide i Marta Fernández. 

 
 

ORDRE DEL DIA 
1. Benvinguda 
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
3. Quotes de materials de l’escola. 
4. Balanç econòmic. 
5. Xandalls Bisbat d’Ègara. 
6. AFA Solidària. Nou procediment. 
7. 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. Quotes de materials de l’escola 
 
L’equip directiu ens dóna una explicació d’on es destina la totalitat de les quotes de 
materials de l’escola i que després d’haver acollit el bolet de segon realitzant la 
despesa  de l’equipació de la classe a càrrec de l’escola sense rebre cap aportació per 
part del departament, a més, despeses extres com poden ser manteniments de les 
pantalles digitals que periòdicament s’han d’anar canviant les làmpades internes i amb 
la justificació de que mai s’ha incrementat la quota, es decideix incrementar-la amb un 
màxim de 5€ per alumne. 
 
Es fa votació per saber l’opinió de les famílies i la majoria vota favorablement entenent 
que si no s’incrementa la quota, es poden veure afectades les inversions de l’escola 
repercutint amb l’educació de l’alumnat. 
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Punt 4.  Balanç econòmic 
 
La Junta presenta els comptes de l’exercici anterior i també el pressupost de l’exercici 
actual. Es comenta que a diferència d’altres anys, ara es presenten els números per 
cursos i no per anys naturals. Es comenta que la despesa del projecte de l’hort ha sigut 
d’un import molt més alt del que ens pensàvem però es reconeix que ha estat ben 
invertit pel bon us que s’està fent on s’anirà ampliant dins dels programes educatius de 
més cursos. També es parla de la despesa del TockApp i com que no es fa us, es 
decideix donar de baixa la part de l’AFA. 
 
 
Punt 5. Xandalls Bisbat d’Ègara 
 
La junta proposa fer un canvi de gestió amb les equipacions a l’haver rebut múltiples 
queixes de la botiga 3 de 10 i per considerar que la diferència de preu és considerable i 
així garantim un estalvi per les famílies. La proposta es tracta de portar la gestió de 
compra-venda des de l’AFA directament a partir del curs vinent. S’establiran els circuits 
de compra a través de la web de l’AFA i es comenta que els períodes de compra seran 
a principi de curs i passat les festes nadalenques. Es demana voluntàries i voluntaris 
per gestionar el projecte creant una comissió però de moment no s’ofereix ningú, pel 
que part de la junta es compromet a promoure-ho fins que surti algú. 
 
 

 
Punt 6. AFA Solidària. Nou procediment 
 
Es dóna a conèixer el nou procediment de l’AFA Solidària per tal de no repetir 
situacions incòmodes com convocatòries anteriors on es feia venir les entitats 
proposades candidates a rebre la subvenció i es votava en el moment amb totes les 
entitats presents. Això generava dubtes i sense poder reflexionar detalladament, i sota 
pressió, es realitzaven vots incoherents, per tant, a partir d’ara, es presentaran les 
candidatures de forma digital i es penjaran a la web, per realitzar un vot telemàtic i en 
el dia de l’assemblea serà quan es lliuri la donació corresponent.   
 
 
Punt 7. Precs i preguntes 
 
Famílies organitzadores del Mercabisbat demanen que a partir d’ara, l’import recaptat 
es destini a projectes que el comitè organitzador consideri i que no sigui l’escola qui ho 
decideixi. A tothom li sembla correcte i a partir d’ara es demanarà als organitzadors del 
Mercabisbat que presentin projectes, que es consensuïn amb l’escola per deixar clar 
on anirà a parar la recaudació. 

 
 

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


