Convocatòria Assemblea General Ordinària
Un any més us convoquem a l´Assemblea General de l´AMPA. L´Assemblea és un bon
moment per conèixer-nos i una bona oportunitat per escoltar les propostes i demandes que
ens feu arribar les famílies. Alhora donem compte del treballs realitzats el curs passat i
presentem per decidir les activitats i equips de persones que desenvoluparan els projectes
d´aquest curs que acabem de començar.

•

Data: dijous 19 novembre de 2019

•

Hora: 19:00 hores. Previsió 60 minuts.

•

Lloc: Menjador 1er pis Escola IPSE – Casanova, 175

L´ordre del dia serà el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentació i benvinguda per part del President de l´AMPA.
Salutació Direcció de l´Escola.
Memòria d´activitats del Curs 2018 – 2019
Presentació, i si s´escau, aprovació de comptes del Curs 2018 – 2019
Presentació pressupost 2019 – 2020
Renovació de vocals i responsables comissions d´activitats.
Informacions diverses:
a. Canvi denominació AMPA per AFA
b. Nova APP
c. Crida a la participació de les famílies.
8. Torn obert de paraula
Acabarem amb un petit refrigeri.
La vostra participació, a més de ser un dret de totes les famílies associades, és molt
important perquè és una gran oportunitat per enfortir les relacions entre les famílies i per
concretar les prioritats de l´AMPA per aquests nou curs.
Per consultar la documentació abans de l´Assemblea cal que us poseu en contacte amb
nosaltres mitjançant la Secretaria de l´Escola.
Esperem la vostra assistència.

Francesc Manuel Salvador Esteban
President de l´AMPA de l´Escola IPSE

Barcelona, 21 d´octubre 2019

L´AMPA IPSE està oberta a la col·laboració i participació de totes les famílies que ho vulguin. A tots nosaltres ens
agrada pensar que amb la nostra tasca estem col·laborant a millorar l´educació dels nostres fills i filles.
L´AMPA IPSE funciona gràcies a molta gent, entre les quals estan les persones que assumeixen voluntàriament
responsabilitats a les diferents comissions de treball. La renovació és necessària per enriquir la nostra tasca i garantir la
representativitat de totes les famílies.
Animem a tothom, però en especial a les noves famílies que s´han incorporat enguany a l´Escola, a participar-hi i a
implicar-s´hi segons i en la mida de la disponibilitat de cadascun.

Entre tots i totes, fem l´AMPA !!

