
 
    Benvolgudes famílies, Benvolgudes famílies, Benvolgudes famílies, Benvolgudes famílies,     

La Junta de l’Ampa convoca:  
una ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIAASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIAASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIAASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  

de socis i sòcies de l'Associació de Mares i Pares del CEIP J M JUJOL. de socis i sòcies de l'Associació de Mares i Pares del CEIP J M JUJOL. de socis i sòcies de l'Associació de Mares i Pares del CEIP J M JUJOL. de socis i sòcies de l'Associació de Mares i Pares del CEIP J M JUJOL.     
El proper dijous dia 3 de novembreEl proper dijous dia 3 de novembreEl proper dijous dia 3 de novembreEl proper dijous dia 3 de novembre de 2011  

a les 17.0017.0017.0017.00hhhh (primera convocatòria),  
a les 17.1517.1517.1517.15hhhh (segona convocatòria)  

al menjador de l'escola. 
 

RECORDEU QUE HI HAURÀ SERVEI GRATUÏT DE GUARDERIA DURANT L’ASSEMBLEARECORDEU QUE HI HAURÀ SERVEI GRATUÏT DE GUARDERIA DURANT L’ASSEMBLEARECORDEU QUE HI HAURÀ SERVEI GRATUÏT DE GUARDERIA DURANT L’ASSEMBLEARECORDEU QUE HI HAURÀ SERVEI GRATUÏT DE GUARDERIA DURANT L’ASSEMBLEA    
    

        
 

Ordre del dia: Ordre del dia: Ordre del dia: Ordre del dia:     
 
1. Exposició i aprovació, si s’escau de l’acta anterior 
2. Exposició i aprovació, si s’escau del balanç del curs 2010-2011 
3. Exposició i aprovació, si s’escau del pressupost del curs 2011-2012  
4. Exposició i aprovació, si s’escau de la memòria del curs 2010-2011 

5. Recaptació de voluntaris per les diferents comissions i càrrecs de la Junta* 
- Vice-president 
- Secretari 
- Coordinadora 
- Biblioteca 
- Agenda 21 - Reciclatge 
- Festes 
- Escola de Pares 
- Difusió 
- Socialització 
- Extraescolars, Casal i Casalet 
- Noves Idees 
- Colònies 
6. Procediments 
7. Situació general de l’AMPA. Situació de les extraescolars sense subvenció. Disminució de les ajudes per 
a socialització de llibres. 
8. Situació de les obres del poliesportiu i l’EB Caspolino (carrer Neptú) 
9. Nous projectes curs 2011-2012 
- Camí escolar: tancament Riera de Sant Miquel 
10. Torn de precs i preguntes  
 
*Com ja sabeu, és tradició de l’escola que les assemblees de l’AMPA siguin obertes a totes les famílies sòcies o no. Formalment però en 
el moment d’exercir el vot, podran fer-ho aquelles qui en siguin sòcies.  
 
Qualsevol membre soci de l’Ampa pot presentar la seva candidatura, ja sigui a la Junta o a qualsevol de les Comissions en el moment 
que se celebri l’Assemblea. 

Per més informació podeu contactar a través del correu electrònic de l’AMPA, Facebook o el bloc de l’escola.  



Com cada any us demanem a les famílies, noves i no tant noves, que us animeu a formar part activa  de l’AMPA, 
aportant la vostra experiència en qualsevol de les moltes Comissions existents. L’AMPA és una associació viva 
que necessita renovar-se per tal de generar noves idees a partir d’aquells pares amb inquietuds cap al 
desenvolupament de l’escola dels nostres fills. 

Aquest any, no és diferent als altres i és per això, que volem fer una crida a tots aquells pares que estiguin 
interessats en formar part de qualsevol d’aquestes Comissions, que us detallem a continuación i de les que 
podeu trobar més informació al nostre bloc. 

• COMISSIÓ DE PLA D’ENTORN 
o Pla d’Entorn 
o Subvencions 
o Camí Escolar 
o Sortides Familiars 
o Agenda 21 - Reciclatge 
o Coordinadora 
o Agenda Escolar 

• COMISSIÓ D’ACOLLIDA 

• COMISSIÓ DE FESTES 
o Festes 
o Decoracions 

• COMISSIÓ DE DIFUSIÓ 
o Difussió 
o Web 
o Bloc 
o Facebook 

• COMISSIÓ DE SOCIALITZACIÓ 

• COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS, CASAL I CASALET 

• COMISSIÓ DE DIVERSITAT 

• COMISSIÓ DE NOVES IDEES 

• COMISSIÓ DE COLÒNIES 

• COMISSIÓ DE BIBLIOTECA 

• COMISSIÓ D’ESCOLA DE PARES 

Així mateix, aquest any, per alguns dels components de la Junta, és l’últim any en que hauran de 
desenvolupar la seva activitat, per diversos motius, així que també us animem a presentar-vos com a relleu 
per al proper curs 2012-2013, treballant aquest any en col·laboració amb els actuals membres. 

Agraïm d’avantmà la vostra assistència a l’Assemblea 

AMPA CEIP Josep Maria Jujol 


