
Propera Assemblea General de l'AFA Provençals 

Lloc: Biblioteca de l'escola Provençals 

Dia: 19 de novembre     Hora: 17:30h. 

(Hi haurà servei de guarderia)  

S'hi tractaran i aprovaran els següents temes:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior  

2. Renovació dels càrrecs de la Junta 

3. Tancament del pressupost econòmic del curs 2011/2012.  

Aprovació canvi de dates exercici econòmic i aprovació del pressupost econòmic pel proper curs 2012/2013  

4. Com actuar en cas de vaga i/o situacions extraordinàries 

5. Actualització dels Estatuts 

6. Valoracions de les comissions 

7. Precs i preguntes 

Renovació de càrrecs de la junta i les comissions   
Us informem dels càrrecs que actualment han quedat vacants i la nova vocalia que volem crear, a continuació detallem 

quines són les responsabilitats d'aquests càrrecs. 

 Responsable tresoreria AFA 

Comporta controlar i administrar els ingressos i despeses de l'AFA. 

 Vocalia Extraescolar d'Escacs (*) 

Ser nexe entre el professor i els alumnes tant per aportar millores com per atendre les possibles inquietuds i 

dubtes que sorgissin per part dels pares. 

 Vocalia Extraescolar d'Anglès (*) 

Ser nexe entre el professor i els alumnes tant per aportar millores com per atendre les possibles inquietuds i 

dubtes que sorgissin per part dels pares. 

 Vocalia noves extraescolars 

Aquesta vocalia és l'encarregada d'atendre aquelles ofertes que arribin per realitzar noves extraescolars, o 

buscar-les en el cas que cregui convenient, o els pares ho sol·licitin. 

 Proposta de creació de una nova comissió de Retallades 

Pot ser interessant que hi hagi una nova vocalia amb la funció tant d'informar com la de promoure la 

participació,  en totes aquelles accions que es duguin a terme per protestar contra les retallades. 

(*)És recomanable que sigui una mare/pare d'un nen que realitzi l'activitat. 

La renovació dels càrrecs de la junta i de les comissions és cada dos anys, però en el curs actual han quedat aquests 

càrrecs vacants. Compliran el segon any els següents càrrecs: President i Responsables Comissions de Casals-Estades-

Colònies, Comunicació, Extraescolars CET10, Festes, Millora Educativa, Música  i Reciclatge. 

"Recordar-vos que és important que tots els pares participem en aquesta assemblea, ja que els temes que tractem 
són d'interès de tots, i beneficien directament als nostres fills." 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EN CAS DE NO PODER ASSISTIR I DELEGAR LA SEVA ASSISTÈNCIA, COMPLIMENTI I LLIURI AQUESTA PART DE L’ESCRIT A 
QUI EL REPRESENTI, NOMÈS TINDRÀ VALIDESA LA DELEGACIÓ O PRESENTACIÓ DE VOT SIGNADA. GRÀCIES 

El/La sota signant, .................................................................................... DNI .................................., coneixent 
l’Ordre del dia de l’Assemblea general que tindrà lloc el dia 19 de novembre de 2012, per mitjà del present escrit 
concedeixo la meva delegació de vot i representació a favor de: 

Nom ..........................................................................  DNI ............................. 

Barcelona, ....... de ..............................de 2012 


