
Convocatòria d’Assemblea General 

Lloc: Aula de música de l'Escola Provençals 

Dia: 27 de novembre 

Hora: 17:30h. (Hi haurà servei de guarderia)  

Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Renovació dels càrrecs de la Junta i les comissions. 

3. Tancament del pressupost econòmic del curs 2012/2013. Presentació i votació del 
pressupost econòmic del curs 2013/2014. 

4. Vies de comunicació entre les famílies i l’AFA. 

5. Precs i preguntes. 

Renovació de càrrecs de la junta i les comissions 

Us informem que ha quedat vacants els següents càrrecs: 

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

 Vocalia Extraescolar de Música (*): Nexe entre l’Escola Àngels Casas i les famílies que 
realitzen l’activitat. 

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

 Vocalia de Reciclatge: Coordina l’activitat de reciclatge de llibres. 

 Vocalia d’Educació: Gestiona les xerrades i seminaris. 

 Vocalia de Retallades: Gestiona les accions vers les retallades. 

 El càrrec de President, que té com funció principal, dirigir i representar legalment 
l'associació, ha arribat al segon any de mandat, per tant també es votarà. 

És important que totes les famílies vinguem i votem a l’Assemblea! 
L’Assemblea és el moment que tenim les famílies per expressar la nostra veu i 

recolzar o parar una acció abans que es dugui a terme. 
 L’AFA som tots, forma part de la Junta i vine a les reunions mensuals! 

Comunicació via email amb les famílies 

Des de l'AFA volem donar-vos a conèixer tota la informació referent a l'escola i a totes les 
activitats que realitzem com les extraescolars, participacions als esdeveniments del barri, festes, 
reunions, xerrades i d'altres. 

Per això necessitem que ens faciliteu el vostre email, nom del pare, de la mare o tutor, nom del fill 
o filla i el curs que fa, a la següent adreça: comunicacio.proven@gmail.com 

En compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades (Llei orgànica de protecció de dades 
15/1999 de 13 de desembre) us informem que les dades que ens heu facilitat seran incloses en la nostra 
base de dades i només s'utilitzaran en l'àmbit de la nostra associació. 

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

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

El/La sotasignat, .................................................................................... amb DNI .................................., coneixent 
l’Ordre del dia de l’Assemblea general que tindrà lloc el dia 27 de novembre de 2013, per mitjà del present escrit 
concedeixo la meva delegació de vot i representació a favor de:  

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

Barcelona, ....... de ..............................de 2013 

mailto:comunicacio.proven@gmail.com

