
16 desembre de 2019 a les 17 hores 

Escola Anglesola 

Socis de l’AFA Escola Anglesola que assisteixen a la reunió presents o designats representats: 39 famílies 

1. Introducció 

2. Exposició empresa Esguard 

3. Valoració i Votació 

4. FAPAC; explicació de la necessitat de federar-nos i votació 

5. Precs i preguntes 

El Diego membre de la comissió de migdia ens explica el procés per a l'elecció de les empreses de monitoratge. En primer lloc varen 

fer una cerca d’empreses de proximitat i aquelles que estan actualment treballant a les escoles del districte. A les que s'ajusten mes a 

la filosofia varen entrevistar-les fins arribar a un total de 4 empreses finalistes. Varen consensuar entre la comisio de migdia, comisio 

extraescolar i Direcció de l’escola i varen decidir que la única que s’ajusta a la nostre escola es Esguard i per aquest motiu avui ens la 

presenten 

Exposicio d’Esguard per part de la 3 persones de la cooperativa. 

Torn de preguntes i aclaracions:  

● Es demana aclarir el tema del càlcul de la quota de menjador a pagar. Prorratejada en 10 mesos. Per tant es paga un fix 

mensual 

● Queda palès que el primer dia del mes que l’infant està malalt es paga el server de meneador íntegre, menjador i monitor. A 

partir del segon día es descompte la part de menjar.  El import pagar s’inverteix en formación 

D’un total de 39 famílies votants, 37 vots a favor, 2 abstentions i 0 vots contraris 

S’acorda que l’empresa Esguard porti la gestió de espai migdia i extraescolars 

S’exposen els motius per els quals la junta considera necessari federar-se  a la FAPAC: 

● Resolució dubtes sobre la gestió de AFA (contractes, obligacions fiscals…) 

● Formació 

● Cobertura assegurança responsabilitat civil 

D’un total de 39 families votants, 39 votes a favor, 0 abstentions i 0 vots contraris 

S’acorda federar a l’AFA Escola Anglesola a la FAPAC 

 

Debat preguntes socis i comentaris 

● Una mare ens explica la creació de noves escoles-Instituts a Barcelona. Creu que la nostre escola  seria un bon candidat 

per tenir-ne mirant el futur dels nostres nens. I proposa si es pot fer alguna cosa desde la AFA 

● Un pare ens informe d’un manifest que circula per a escoles i AFA per a reivindicar un aire millor. Apareix la proposta de 

crear una comissió d’ecologia 

 


