
ASSEMBLEA GENERAL AFA 

ESCOLA PIA GRANOLLERS

24/10/2019



Agenda

 Benvinguda. Presentació de la Junta actual.

 Lectura i acceptació acta reunió anterior

 Canvi de nom

 Repàs comptes curs 2018/2019

 Pressupost 2019/2020



Membres Junta

 Si no hi ha vots en contra, ratificar la Junta actual.



Accés documents web AFA

Assemblea 2018

 Lectura i aprovació acta de l’assemblea anterior.

http://ampa.epiagranollers.cat/documents/


Canvi de nom

 Un dels objectius fixats per la Federació d’AMPAs de l’Escola Pia de Catalunya 

era canviar el nom, per un que fos més inclusiu i reflectís millor la realitat de 

les famílies.

 Passem d’AMPA – Associació de Mares i Pares d’Alumnes

a

AFA: Associació de Familiars d’Alumnes



Repàs comptes curs 2018/2019

Pressupost 2019/2020



CONSELL DELEGATS

ESCOLA PIA GRANOLLERS

24/10/2019



Agenda

 Benvinguda nous delegats. Repàs funcions

 Reutilització llibres

 Canvis en subvencions

 Programa Ignite your passion

 Propera xerrada

 Pia & Go

 Compartim idees. Precs i preguntes



Canvis en subvencions de sortides

 OBJETIU: Fomentar la coneixença i la cohesió de grup famílies/alumnes

 SI es subvencionaràn activitats de caire cultura, esportiu, coneixement de la 
natura, que fomentin l’objetiu.

 NO es subvencionarà menjar ni regals de professors

 Els alumnes de la classe han de ser els primers a rebre la subvenció.

 ES DEMANARAN tiquets després de les sortides



Projecte Ignite your passion

 Resten 6 setmanes entre nosaltres treballant amb els nois i noies els objectius de desenv. 

sostenible.

 Són dues persones.

 L'escola els facilitarà el dinar els dies laborables i la família els ha de facilitar el dinar del 

cap de setmana i l'allotjament. Pel que fa a esmorzar i sopar o s'espavilen o pacteu amb

ells.

 Poden estar a casa de més d'una família durant l'estada.

 Són nois i noies voluntaris per una causa i, per tant, és un perfil de persona conscienciada.

 No els podem fer fer classes als fills, etc. a menys que ells vulguessin.

 Estan una setmana preparant les activitats amb l'ONG i cinc setmanes al centre 

interactuant amb els alumnes.



Propera xerrada



PIA&GO Caldes 27/10/2019

Accés a la web

https://piaandgo.escolapia.cat/

