
Acta    ACTA XAFEP. REUNIÓ CURS 2020-2021 

 

 

DATA CONVOCATÒRIA: Dijous 29 d’octubre de 2020 de 19 h a 20:30. 

LLOC: Virtual. Google Meet: https://meet.google.com/ood-aexr-cyf 

ASSISTÈNCIA: Laia Serra i Núria Casellas Roca (AMPA St. Ignasi), Anna Reguant (AMPA Puigberenguer), David 

Torras (Valldaura), Remei Erro (AMPA Serrai Hunter) i Yolanda Delgado Alcántara (XAFEP). 

S’EXCUSA: Montse Rovira (AMPA La Font), Ana C. Querol (AMPA La Sèquia). 

 

ACTA: 

0. RODA DE NOMS I ESCOLES 

Fem una roda de noms i escoles quan arriba el David. 

 

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

Queda pendent d’aprovació. 

 

2. PROPOSTA DE QÜESTIONARI PER A LES AMPA/AFA 

La Laia fa una proposta de qüestionari per conèixer com estan les AMPA/AFA de les escoles públiques de 

Manresa. El veiem en pantalla i llegim, sobre ell anem fent propostes. Finalment queda en 10 preguntes.  

 S’enviarà la propera setmana i donem de temps fins el 30 de novembre, i així a la reunió del 

desembre podrem tenir les respostes. 

 

3. MEMÒRIA DE LA JORNADA D'ESCOLES PÚBLIQUES 2020 

La Yolanda fa un repàs en diagonal de la memòria aturant-se en els punts on creu que s'han de millorar. Es 

valoren alguns aspectes que havien quedat a l'aire, i es llegeix la valoració escrita que ens van fer arribar les 

direccions a través de l'Anna Torra i reflexionem al voltant d'ella. Queda pendent una valoració del grup 

motor, la Remei ja hi diu la seva. 

 S'acorda que la Yolanda enviarà la memòria al grup motor i qui vulgui faci aportacions, a la propera 

reunió l'assumpte ha de quedar tancat. 

 

4. JORNADA ESCOLES 2021 

Queda pendent per parlar-ne, que és tard. 

 

5. DATA PROPERA REUNIÓ, CANVI DE DIA 

S’acorda el dilluns 16 de novembre a les 19:30 hores en aquest mateix espai virtual. L’Ordre del dia l’anirem 

confeccionant i enviarem dies abans de la reunió. 

 



6. ALTRES  

La Yolanda comenta que potser fóra interessant disposar d'un cartell atemporal de la XAFEP on es convidi a 

participar tant a les AMPA/AFA com a les famílies de forma individual, i demanar a les AMPA que el facin 

públic (el pengin a les seves cartelleres o webs..). 

Es comenta que el nou inspector és en Ferran Aguilera Puentes, i que potser podem fer-li un mail per 

presentar-nos i presentar la jornada.... Havia estat professor del Peguera. 

 Es convidarà a l’inspector a la propera reunió per tal de presentar-li els objectius de la XAFEP i 

preguntar-li si voldrà participar/col·laborar a la jornada. 

 

Finalitzem la reunió a les 20:40 h. 


