Convocatòria d’Assemblea General
Dia: Dimecres 16 de novembre de 2016
Hora: 18:00h (Hi haurà servei de guarderia)
Lloc: Sala Polivalent a l’Escola Provençals
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària.
2. Memòria del Curs 2015/16 i reptes pel Curs 2016/17.
3. Tancament del pressupost econòmic del curs 2015/16.
4. Presentació i votació del pressupost econòmic del curs 2016/17.
5. Aprovació de la renovació automàtica anual dels socis i programa llibres.
6. Renovació dels càrrecs de la Junta i les comissions.
7. Precs i preguntes.
Renovació de càrrecs de la junta i les comissions
Us informem que han quedat vacants els següents càrrecs:


El càrrec de Tresorer que té com a funció principal l'elaboració del pressupost, el balanç i la
liquidació de comptes. També la de cobrar les quotes en domiciliació i pagar les factures.



Vocalia de Educació: Organitza coordinadament amb l’escola les xerrades i tallers de formació de
pares.




Vocalia d’Instituts: Representa l’AFA en la iniciativa de crear nous instituts al districte.
Vocalia d’Equipació Escolar: Revisa el format actual de l’equipació escolar i com s’adquireix amb
l’objectiu de trobar fórmules més avantatjoses per a les famílies.



Vocalia de Festes: Organitza les festes gestionades per l’AFA (Festa final de curs, Rua de
Carnestoltes, etc.)



Vocalies d’Extraescolars Kids&Us, Zumba, Ioga i Escacs: Nexe entre l’empresa que realitza
l’activitat, les famílies i l’Escola.*
* És recomanable que sigui una mare/pare d'un nen/a que realitzi l'activitat.

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!

Estigueu informats del que realment importa!
Per estar al dia de tota la informació referent a les activitats que realitzem des de l'AFA podeu
visitar el nostre blog https://afaproven.wordpress.com, on també és possible donar-se d’alta per
rebre notificacions de les noves actualitzacions per correu electrònic.
D’aquesta manera estareu al cas no només de les activitats que realitzem a l’AFA (com ara les
extraescolars, festes, reunions, xerrades, etc.), sinó també de notícies d’interès per a les famílies.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EN CAS DE NO PODER ASSISTIR I DELEGAR LA VOSTRA ASSISTÈNCIA, COMPLIMENTEU I LLIUREU AQUESTA PART DE
L’ESCRIT A QUI US REPRESENTI. NOMÉS TINDRÀ VALIDESA LA DELEGACIÓ O PRESENTACIÓ DE VOT SIGNADA.
El/La sotasignat, .................................................................................... amb DNI .................................., coneixent
l’Ordre del dia de l’Assemblea general que tindrà lloc el dia 16 de novembre de 2016, per mitjà del present escrit
concedeixo la meva delegació de vot i representació a favor de:
Nom .......................................................................... DNI .............................
Barcelona, ....... de ..............................de 2016

