CONVOCATÒRIA PER A L’ASSEMBLEA GENERAL
DATA I HORA: 26 DE JUNY DE 2018 A LES 19:00H
LLOC: BIBLIOTECA DE L’ESCOLA
Benvolgudes famílies,
Arriba el final de curs i des de la junta directiva de l’AFA us volem convocar a l'Assemblea
General que tancarà el curs, el proper dimarts 26 de juny de 2018, a les 19:00h, que
celebrarem a la Biblioteca de l’escola. Els punts a tractar de la reunió seran els següents:
1. Presentació de l’acte per part de la presidència de l’AFA i breu exposició dels
projectes de la junta directiva de cara a l’any vinent
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
[Podeu consultar el document a: https://bit.ly/2JOby8k]
3. Explicació i aprovació del pressupost de l’AFA per al curs 2018-2019.
[Podeu consultar el document a: https://bit.ly/2MjKgW1]
4. Aprovació, si s’escau, dels nous estatuts de l’associació.
[Podeu consultar la proposta de text a: https://bit.ly/2J0N0JL]
5. Aprovació, si s’escau, del nou codi ètic de l’associació.
[Podeu consultar la proposta de text a: https://bit.ly/2spWAvq]
6. Exposició d’activitats i projectes per part de les diferents vocalies de l’AFA.
7. Torn obert de debat i suggeriments.
[Us recordem que els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones associades
–presents o representades- i que es pot exercir el dret a vot presencialment, per
correspondència o per delegació degudament justificada per escrit o per correu electrònic
dirgit a secretaria.afa@costaillobera.cat. Cada assistent pot ostentar un màxim de dues
representacions. Us adjuntem la butlleta que podeu complimentar per atorgar la delegació.]
Al finalitzar l’assemblea, tothom està convidat a compartir un sopar “pica-pica” de pares,
mestres i personal de l’escola que servirà de comiat especial a cinc membres de la nostra
comunitat: Elisabeth Capilla (tutora 1r Primària i Coordinadora Cicle Inicial), Eulàlia
Berbel (tutora 2n Primària), Imma Ballester (tutora 4t Primària), Mercè Martín (psicòloga
i pedagoga Secundària) i Núria Garcia (auxiliar administrativa).
Barcelona, 13 de juny de 2018.
La Junta Directiva.

BUTLLETA DE REPRESENTACIÓ
Delego el meu vot per assistir i votar en nom meu a l’assemblea general de l’AFA que se
celebrarà el proper 26 de juny de 2018 a favor de:

..........................................................................................
(indicar nom i cognoms de la persona a favor de qui es delega el vot)

Signat: .....................................................................................
(nom i DNI de qui atorga la representació)

