
 
 

 

 

ACTA  ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA SETEMBRE 2020 
 
Dia: 24/09/2020 
Hora d’inici: 15:30h 
Hora d’acabament: 16:00h 
Lloc: Telemàticament 
Assistents: 14 persones 
 
ORDRE DEL DIA 
 
A l’Assemblea del segon trimestre del curs 2019-20 que es va celebrar dilluns, 27 de Gener 
del 2020 es va explicar que membres de la Junta marxaven ja que acabava el curs escolar 
dels seus fills/es  i deixaven de ser socis o sòcies.  
Amb data 3 de febrer es va enviar comunicat a totes les famílies socis i sòcies de l’AFA 
informant i animant a presentar les candidatures (en grup o individuals) a la secretaria de 
l’escola a partir del 5 de febrer fins el 15 de febrer. 
La Junta Directiva de l’AFA està composta pel president/a, el vicepresident/a, el 
secretari/ària, el tresorer/a i els/les vocals. Els membres de la Junta Directiva de l’AFA han 
de ser socis o sòcies i són càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. 
Només es va rebre una candidatura conjunta, que és la Junta que hi havia però amb canvis 
en els càrrecs vacants. 
Amb motius de la pandèmia, no es va poder celebrar l’Assemblea per la votació de la nova 
Junta. 
Avui amb data 24 de setembre del 2020 i de forma telemàtica s´ha portat a terme la 
votació per la renovació i canvis dels nous membres de l’AFA. La Junta queda aprovada 
amb  12 vots a favor per: 
  

- President/a: Isabel de la Hiz  Ceballos 
 - Vicepresident/a: Susana Ribas Salinas 
 - Tresorer/a : Carla Comas Maltas 
 - Secretari/ària: Beatiz  Bonilla Galan 
 - Vocals:  Marta Pérez 
                              Lidia Moral 
                              Júlia Sauleda 
                               Anahi Colotta 
                               David Garcia 
                               Ester Garrido 
 



Al torn de paraula,  l’Abdel ens pregunta si tenim present fer una assemblea  pròximament 
i estem d’acord que s’ha de fer una Assemblea Ordinària, el més aviat possible, encara 
que sigui telemàticament per exposar el tancament del curs 2019/20 i informar dels 
projectes que amb l’escola s’han portat a terme en el curs 2020-21 davant la situació 
excepcional que estem vivint. 
 
Demanarem permís per penjar les actes a la web de l’escola per tothom qui les vulgui 
consultar. 
 
Faig constar en acte que el 3 de febrer del 2020, vam comunicar a les famílies en que ens 
havíem unit a la decisió de moltes escoles de canviar les sigles de l’AMPA (Associació de 
Mares i Pares dels  Alumnes) per les d’AFA (Associació de Famílies dels Alumnes). 
 
 
                                   Pineda de mar, 24 de setembre del 2020. 
 
 
 

 
 


