ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’AMPA BISBAT D’ÈGARA DEL DIA 11 DE
FEBRER DE 2020

A les 19:05 h es constitueix l’assemblea en segona convocatòria via telemàtica
Els assistents totals han estat de 37 persones.

ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
3. Estat de comptes.
4. Canvi proveïdor equipació.
5. Jornada contínua
6. Canvi càrrecs de la junta.
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’assembla anterior, aprovant-se per unanimitat i
sense cap esmena al respecte.

Punt 3. Estat de comptes
La Junta presenta els comptes de l’exercici anterior i també el pressupost de l’exercici
actual. S’informa de que hi ha unes 60 famílies impagades i que aquest curs som
flexibles per la situació COVID que estem vivint.

Punt 4. Canvi proveïdor equipació.
La junta proposa fer un canvi de gestió amb les equipacions, s’ha provat de gestionar
des de l’AFA però no es pot, es un volum de feina molt considerable i les famílies
s’impliquen molt poc. La proposta es tracta de canviar la gestió des de l’Abacus.
S’accepta per unanimitat.
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Punt 5. Jornada contínua
Es dona les gràcies a totes les persones que van respondre el qüestionari i van opinar
sobre la Jornada Contínua, on el resultat obtingut va ser majoritàriament a favor
d’aquest model però tot i així l’AFA considera que hem d’esperar a les actuacions de la
Pepeta per tenir una visió global dels pros i contres abans de prendre cap decisió i/o
posicionament.
Els representants de la Pepeta de l’AFA, el Damià i l’Aleix, ens indiquen que hi ha
xerrades penjades a la web de la Pepeta per poder consultar.

Punt 6. Canvi càrrecs de la junta.
Es dona a conèixer que ja finalitza el mandat de la Junta actual i es demana si hi ha
algun voluntari/a per fer canvi, només surt una voluntària pel càrrec de tresorera amb
tots els assistents a favor. Així doncs, es realitza el canvi de l’Aida López per la
Frederique Louis.

Punt 7. Precs i preguntes
1 Es comenta que l’escola ens ha informat sobre la situació del problema de
seguretat greu amb les finestres d’infantil.
o
o

“Cantos” vius de les portes de les finestres
Finestres a 90 cm d’alçada amb perill de caiguda dels infants.

L’escola prepara un escrit per presentar a Inspecció Territorial del Departament
d’Educació perquè facin alguna actuació per sol·lucionar aquest problema.

2 L’escola convocarà reunions periòdiques amb els membres de Xarxa de
Famílies (Delegats i delegades i membres de la junta) per tenir tracte directe
amb les famílies i agilitzar incidències o qüestions que ens afectin a tota la
comunitat.

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