
Assemblea Ordinària
Mataró, 24 de novembre de 2020



Funcionament de la reunió

- Obligatori posar nom i cognoms a l’iniciar el programa.
- Els micròfons estaran en silenci fins que es doni la paraula.
- La duració de l’assemblea serà d’un màxim de 2,5 hores.
- Les moderadores vetllaran pel bon funcionament de l’assemblea, controlant el xat i 

la duració de la reunió.
- La paraula es demanarà a través del xat escrit. Les preguntes poden formular-se 

també pel xat, es respondran durant el torn de preguntes.
- Les votacions es faran a mà alçada (si som poques famílies) o a través d’enquestes 

doodle que s’aniran penjant al xat.
- Demanem que les famílies siguin responsables. Només es permetrà una votació per 

família. Si hi ha més vots que assistents, es repetirà la votació.
- L’acta anterior no es llegirà per agilitzar l’assemblea (recomanem la seva lectura 

prèvia).



Aspectes previs

• Fins al 31 de desembre de 2020, us podeu reunir i adoptar acords per 
mitjà de videoconferència o d'altres mitjans de comunicació, d'acord 
amb el que disposa l'article 312-5.2 del Codi civil de Catalunya, encara 
els estatuts de l'entitat no ho prevegin.

• Si no és possible utilitzar aquests mitjans, i fins a la mateixa data, 
també podeu adoptar acords sense reunió, sempre que ho decideixi la 
persona que presideix l'entitat o que ho sol·licitin almenys dos dels seus 
membres o, si es tracta de l’assemblea general d’una associació, un vint 
per cent de les persones associades.

Tota la informació la trobareu al portal de la Generalitat 

http://justicia.gencat.cat/ca/coronavirus/pmf/Associacions-i-fundacions

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=490798&language=ca_ES
http://justicia.gencat.cat/ca/coronavirus/pmf/Associacions-i-fundacions/


Ordre del dia

• Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior (11/03/20)
• Tancament econòmic curs 2019-2020
• Pressupost econòmic curs 2020-2021
• Renovació càrrecs junta AFA / presentació candidatures
• Inversió directa (COVID-19)
• Projecte pati
• Menjador – Monitor SIEI
• Comissió de quotes AFA
• Sobrevinguts
• Precs i preguntes



Aprovació actes anteriors

Acta assemblea extraordinària del 03 de març de 2020 



Tancament econòmic curs 
2019-2020



Tancament curs 2019-2020

Balanç Econòmic Curs 19-20: +2.816,13€



Pressupost econòmic curs 
2020-2021



Previsió curs 2020-2021

Previsió Econòmica Curs 20-21: +2.021,52€



Presentació candidatures 
/Renovació Junta AFA



Membres de la Junta de l’AFA Escola 
Anxaneta curs 2020-21

Presidència: Jordi Català i Vilanova (gestió beques, Ampanova, Comunicació amb Direcció)
Tresoreria: Marta Codina Sànchez* (Projecte pati i Comissió Quotes)
Secretaria: Mireia Segura (Xarxa AFA, Projecte pati, Comissió Quotes, Comunicació amb Direcció i Macedònia)

Vocals:

● Anna Gomez Albella: Comunicació amb Direcció, Projecte pati i Macedònia (extraescolars i menjador)
● Marc Marín i Hernàndez: Representant al Consell escolar
● Marina Pineda Coll: Projecte pati
● Sílvia Salgado: Comunicació AFA, gestió web/App, i Macedònia (extraescolars i menjador)
● Eloi Sivilla Jurado: Gegants
● Maria Timoneda Batlle: Comunicació AFA, Camins escolars i Comissió verda
● Dani Vergés Calvente: Responsable aniversaris

* en funcions



Inversió directa



Inversió directa executada

El saldo al Banc Sabadell a 31 d’agost de 2020 es 20.278,70 €, però 
amb el saldo es paguen despeses AFA del curs, llibres per avançat, 
consum beques, etc. (es recuperen a final de curs quan es 
regularitzen els pagaments).

• Segons actes anteriors, el saldo actualitzat per inversió directa es 
de 10.494,16 € (saldo disponible actualment).

• Sol·licitud escola per aportar material neteja i higiene COVID-19.
• Noves propostes d’inversió fetes a l’assemblea.



Projecte Pati



Menjador monitor SIEI



Monitor SIEI per al menjador

• Per aprovació en assemblea (27/02/18) es va decidir destinar un 25% del 
pressupost de l’AFA per a causes socials.

• Després d’estudiar diferents propostes per invertir el pressupost social, es va 
aprovar destinar aquest 25% per pagar un monitor al menjador que pogués 
atendre als infants i col·laborar en el projecte Suport Intensiu Escola Inclusiva.

• Aquesta despesa suposa el sou aproximat de 3,5 mesos d’un monitor: l’AFA 
cobreix un trimestre i mig de monitor SIEI al menjador, i Macedònia es fa 
càrrec de la resta de mesos juntament amb l’Ajuda del Professor de SIEI de 
l’escola.

• Aquest any, amb la COVID-19, no hi ha vetllador públic de suport al menjador i 
per tant estem valorant l’ampliació del pagament d’aquest monitor SIEI per un 
període més llarg.



Comissió de quotes



Comissió de Quotes



Comissió de Quotes



Sobrevinguts
Precs i preguntes



Moltes gràcies per la vostra assistència

La Junta AFA Escola Anxaneta


