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Benvolguts associats, 

 

Us agradaria saber com s’inverteixen els 38 euros que paguem com a socis de l’AMPA? 

Quins són els avantatges de ser membres de l’Associació?  

Voleu conèixer les noves propostes d’activitats esportives i culturals extraescolars? 

Els projectes que tenim respecte al reciclatge de llibres?  

 

Si voleu saber, conèixer i opinar respecte a la gestió que es porta a terme des de la Junta de l’AMPA 

i d’acord amb el que estableixen els Estatuts de l’Associació de Mares i Pares del Col·legi Sagrada 

Família – Horta, em complau convocar-vos a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA anual de 

l’entitat, que tindrà lloc el dia 21 d’octubre, dilluns, a la Sala d’Actes del Col·legi, a les 19.30h en 

primera convocatòria i a les 19.45h en segona convocatòria. 

 

La Sala s’obrirà a les 19.15h per facilitar l’entrada ordenada dels pares i les mares associats que hi 

vulguin assistir. Els assistents hauran d’acreditar que consten en el llistat d’associats mitjançant la 

presentació del DNI. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior. 

2. Estat de comptes i estudi dels Pressupostos del curs 2013-2014. 

3. Memòria Anual d’Activitats del curs 2012-2013: Totes les activitats que organitzem i amb les 

que col·laborem amb l’equip educatiu de l’escola. 

4. Torn obert de paraula. 

 

Posteriorment a l’Assemblea General Ordinària, els associats són convocats a l’ASSEMBLEA 

GENERAL EXTRAORDINÀRIA anual, per tractar els temes següents: 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea Extraordinària anterior. 

2. Renovació de la Junta Directiva. 

3. Aprovació de la proposta de beneficis econòmics per a les famílies associades a l’AMPA 

4. Avantatges per a famílies nombroses 

5. Proposta d’activitats culturals  

6. Delegat de Curs 

7. Supressió de la jornada intensiva mes de juny 

8. Possibilitat increments de quotes de les activitats extraescolars pel proper curs. 

 

Recordeu que tots els pares i mares associats esteu convidats.  

 

Tot esperant la vostra assistència, us saluda atentament 

 

 

Jordi Beato Cabanes 

Secretari 

 

Barcelona, 7 d’octubre de 2013 

http://www.safahorta.net/
http://www.ampasafahorta.org/

