Cardenal Tedeschini, 76-80
08027 Barcelona
ampa@ampaescolaarrels.cat

Barcelona, 22 de novembre de 2016
Benvolguts socis,
Ens plau convidar-vos a l’Assemblea General Ordinària que celebrarem a l’Escola Arrels el
proper dia 13 de desembre de 2016, a les 18:00h en 1ª convocatòria i a les 18:30h en 2ª
convocatòria.
Entre les 17:15h i les 18:00h es procedirà a la votació preceptiva entre els candidats
presentats per tal de cobrir els dos llocs vacants de la Junta.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació acta anterior.
2. Elecció dels nous vocals de la Junta.
3. Presentació i ratificació dels membres de la Junta.
4. Presentació de les activitats de l’AMPA.
5. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes de l’exercici anterior.
6. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2016-2017.
7. Presentació per part de l’escola de l’estat de comptes del curs 2015-2016 i
pressupost del curs 2016-2017 de la partida d’infraestructura i millora pedagògica.
8. Precs i preguntes.
ADJUNTEM:
1. Estat de comptes de l’AMPA del curs 2015-2016 i pressupost per al curs 2016-2017.
2. Estat de comptes de la partida d’infraestructura i millora pedagògica del curs 2015-2016 i
pressupost per al curs 2016-2017.
Recordeu que l’acta de l’anterior Assemblea està disponible al web de l’Ampa. Si no recordeu
l’usuari i la paraula de pas, els podeu demanar mitjançant el correu de l’Ampa
(ampa@ampaescolaarrels.cat).
Us agrairíem que, per tal d’atendre correctament qualsevol pregunta, aportació o suggeriment
que vulgueu realitzar, ens els féssiu arribar, per escrit abans del 2 de desembre de 2016, tal i
com s’ha vingut fent en anys anteriors.
Per tal d’adequar l’espai necessari per a la reunió, us preguem que ens comuniqueu la vostra
assistència utilitzant la butlleta que us adjuntem.
Tindreu a la vostra disponibilitat un servei de custòdia per als vostres fills que començarà a
les 18:00h i acabarà quan acabi l’Assemblea.
Rebeu una cordial salutació,
Isabel Serrano
Presidenta

Fernando Botey
Secretari

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREVISIÓ ASSISTÈNCIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 13/12/2016
Lloc: Biblioteca Escola Arrels

Nombre de persones que hi assistirem:__________ Signatura del soci/sòcia
Nom de l’alumne/a:_______________________________________________________
Curs:________
Indiqueu si necessiteu el servei de custòdia al llarg de l’Assemblea.____________

El termini màxim de presentació d'aquesta butlleta és el dia 2 de desembre de 2016
a la bústia de l'AMPA.

