CONVOCATÒRIA PER A L’ASSEMBLEA GENERAL
DATA I HORA: 29 DE JUNY DE 2017 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 
dijous
29 de juny de 2017, a les 19:00h
, que tindrà lloc a la Biblioteca de
l’escola.
Els punts a tractar de la reunió seran els següents:
1. Explicació i aprovació del pressupost de l’AFA per al curs
2017-2018.
2. Breu exposició dels projectes de la junta directiva per a l’any
vinent.
3. Exposició d’activitats i projectes per part de les diferents vocalies
de l’AFA.
4. Torn obert de debat, queixes i suggeriments.
[Us recordem que els acords es prenen per majoria simple de vots dels associats
–presents o representats- i que es pot exercir el dret a vot presencialment, per
correspondència, per delegació degudament justificada per escrit (cada
associat pot representar un màxim de dos associats) o per correu electrònic (cal
enviar a cristina@costaillobera.cat). 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 quatre grans mestres i professors que hem tingut: la
Dolors Coll (mestra d’infantil), Rosalia Caminal (mestra de primària), la
Sagrario Vidales i la Carme Rodríguez (professores de secundària).
Barcelona, 13 de juny de 2017.
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 29 de juny de 21017 a favor de:

..........................................................................................
(indicar nom i cognoms del representant a favor de qui es delega el vot)

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

