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r ' Sant Martí
Escola

Per indicació de la presidenta, us convoco a la pròxima Assemblea General Ordinària de t'AMPA de
l'Escola Sant Martí.
Oia: 25 de novembre de 2014
Hora: de 18 a 20 hores
Lloc: Escola Sant Martí (Barcelona)
Ordre del dia:
1.
2.

Lectura, si s'escau, i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Presentació dels serveis de Fundesplai: Gestor/proveïdor dels serveis d'extraescolars ¡ socis AMPA

Aprovació de l'estat econòmic de l'associació èorresponent al curs 2013-2014.
Previsions d'inversions AMPA en material dwers per l'escola.
Presentació de compres associades a activitats diverses (batucada, cap-gros per festes),
Aprovació pressupost pel curs 2014-2015.
Estructura i funcions de llAMPA (organigrama funcional)
8. Ratificació ¡ renovadó de càrrecs del Òrgan de Govern de l'AMPA (seçretaria, ... )
9. Presentació AMPA: Comissions, projectes en curs, components i llocs vacants.
10. informacions ConseU Escolar.
11. Altres inici curs 2014-2015.
12. Tom obert de paraula.

3.
4.
5.
6.
7.

Barcelona, 10 de novembre de 2014
Es prega la màxima assistència.
Us recordem que l'AMPA posarà, a la disposició de tots els assistents, servei de Ludoteca per els petits.
EN CAS DE NO PODER ASSISTIR t DELEGAR LA SEVA ASSISTÈNClA, COMPLIMENTI I LLIURI AQUESTA PART DE
L'ESCRIT A QUI EL REPRESENT1.
NOMÉS TINDRÀ VALIDESA LA DELEGACiÓ O PREPRESENTACIÓ DE VOT SIGNADA.

DELEGACiÓ DE VOT ¡ REPRESENTACIÓ - AMPA ESCOLA SANT MARTí
EI/La sota signant, ....................................................... ...... ............ .. ....... D.N.I. .................................... .
coneixent l'Ordre det dia de l'Assemblea general que tindrà lloc el dia 25 de novembre de 2014. per mitjà del present escrit
concedeixo la meva delegació de vot i representació a favor de:

(nom representant) ............. ................................................................. ... O.NJ .... ..... . .. .... .................... .
Barcelona ......... de ........................ de 2014
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