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ORDRE DEL DIA 
1- Lectura i aprovació assemblea anterior 
2- Pressupostos: 

- Liquidació pressupost 18-19 
- Proposta i liquidació pressupost 19-20 
- Proposta pressupost 20-21 

3- Renovació de la junta: 
- Presentació de les candidatures 
- Votació de les diferents candidatures 

4- Repàs comissions 
5- Precs i preguntes 

 

Degut al Covid l’assemblea s’ha celebrat de forma telemàtica. 

Assistents assemblea telemàtica: 27 persones + 2 vots delegats, total vots: 
29 

1- Lectura i aprovació assemblea anterior 
 
VOTS A FAVOR: 29 
VOTS EN CONTRA: 0 
ABSTENCIONS: 0 
 

2- Pressuposts: 

- Liquidació pressupost 18-19 
- Proposta i liquidació pressupost 19-20 
- Proposta pressupost 20-21 
 
Es realitzen tres votacions i  el resultat és el mateix per les tres: 

VOTS A FAVOR: 29                
VOTS EN CONTRA: 0                
ABSTENCIONS: 0 
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La Proposta del pressupost 20-21 inclou una partida extraordinària de 
4.000€ per comprar Chromebook’s per l’escola. Es parla de si cal 
comprar més Chromebook’s o Ipad’s i s’acorda fer una reunió amb 
l’escola per veure quines necessitats tenen i si cal es farà una altra 
assemblea o una votació telemàtica per aprovar una altra partida 
extraordinària. 

 

3- Renovació de la junta 

 

- Es presenten les següents  candidatures: 
 

Alessandra Chevallard – Presidència 
Xavier Santamaria – Vicepresidència 
 
L’Anna Quer (anterior presidència) segueix a vicepresidència. 
 
- Votació de les diferents candidatures 
 

VOTS A FAVOR: 29                
VOTS EN CONTRA: 0                
ABSTENCIONS: 0 

 

4- Repàs comissions 

    

Comissió Loteria de Nadal (Laura):  La Laura comenta  si aquest any amb 
el Covid es podrà fer la loteria i sol·licita si algú la pot ajudar en aquesta 
comissió. El Daniel Camps suggereix en comptes de la loteria comprar 
un televisor i una Play Station i fer un sorteig a través de Bizum.  
 
Comissió de Tecnologia ( Daniel Camps): S’acorda per unanimitat crear 
aquesta nova comissió amb el Daniel de responsable. El Daniel realitzarà 
una valoració de les instal·lacions i equipament de l’escola ( antenes, 
Wifi,  carros per Chromebook’s, Ipad’s, sala d’informàtica...), farà una 
reunió amb l’escola per veure quines necessitats tenen i realitzarà un 
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pressupost. Si cal es farà una altra assemblea o una votació telemàtica 
per aprovar aquesta partida extraordinària de tecnologia ja que hi ha un 
saldo acumulat d’altres anys d’aproximadament 26.000€. 
 
El Daniel també proposa fer tòtems o pancartes i penjar-los a les portes 
d’entrada i sortida de l’escola  amb tot el que realitza l’AFA per donar 
més visibilitat . 
 
 
Comissió de l’hora del Conte (Alex Català i Rafel Morata):  La Mireia 
Miranda proposa fer-los via Zoom.  El Rafel comenta que ho veu poc 
atractiu. 
 
Comissió d’igualtat i Coeducació (Silvia, Pere, Paula, Cristina i Montse)  
La Silvia indica que han de reprendre el contacte entre els participants i 
veure si poden fer algun taller o xerrada. 
 

Es parla de fer una comissió Covid per tal de donar accés a la tecnologia 
a la gent que ho necessiti , com fer classrooms...i altres temes que vagin 
sorgint en el cas que ens tornin a confinar. 

 
Dues Mares de P3 sol·liciten si es pot fer natació en horari escolar. Cal 
veure amb l’escola i l’ajuntament la viabilitat i qui s’ocupa de gestionar-
ho. 
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5- Precs i preguntes 

S’informa que es faran reunions fixes de la junta obertes a tothom cada 
4/5 setmanes.               

            
               

 
 

 

 

 

Firmes  

 

 

 

 

Presidenta de l’AFA                           Secretaria de l’AFA  

Alessandra Chevallard               Elisenda Paris 

 

 

 

Vilassar de Dalt, 1 D’Octubre del 2020 


