
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellaterra, 17 de setembre de 2012 

Benvolgudes famílies,  

 

Tots sabem que les AMPES han tingut sempre un paper fonamental en el bon funcionament de les escoles. Però si 
us demanessin de quantificar aquesta contribució el més probable és que féssiu curt: la multitud de petites coses i 
les moltíssimes de força grans, que l’energia anònima i voluntarista  s’ha encarregat de fer rutllar han incidit molt 
decisivament en la qualitat de l’educació que reben els nostres fills.  Això, que és cert en passat i en general, encara 
és més veritat en el cas de l’Escoleta i en futur. La situació que els mestres dels nostres fills estan enfrontant 
necessita el suport decidit de les famílies. Un suport que no només sigui moral o individual, sinó efectiu i col·lectiu. 

És per això que us demanem l’esforç d’assistir a la propera Assemblea General que, d’acord amb els estatuts de 
l’Associació, la Junta té l’obligació de convocar com a mínim un cop per curs. 

 Com veureu en l’ordre del dia hi ha dos temes que destaquen: les informacions que ens vol fer arribar la direcció de 
l’escola i la renovació dels càrrecs de President i Tresorer. 

 

Així doncs, es convoca l’Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares de 
l’Escola Bellaterra, amb l’ordre del dia següent: 

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General del 10 d’octubre del 2011 i de l’Assemblea 
Extraordinària de renovació de càrrecs de 15 de novembre del 2011. * 

2. Intervenció de la direcció de l’Escola: els efectes de les retallades en el nostre centre  i informacions sobre 
les novetats del curs que comença. 

3. Presentació i comentari de la memòria de l’AMPA del curs 2011-2012.* 

4. Estat de comptes al tancament del curs 2011-2012 i informe econòmic. 

5. Pressupost per al curs 2012-2013 i proposta de quotes. 

6. Renovació de la Junta:  

a. Relleu en els càrrecs essencials i obligatoris segons els estatuts: president i tresorer: presentació 
de candidatures i votació. 

b. Confirmació de l’Assemblea General, si s’escau, del càrrec de secretari. 

c.  Incorporacions de nous membres en les comissions de la Junta. 

7. Torn obert de paraula. 
 

LLOC: Menjador del centre 
DATA: dimarts 25 de setembre de 2012 

HORA: 9 del vespre (i procurarem no allargar més enllà de les 11) 
 

• Podreu llegir les actes i la memòria alguns dies abans de l’Assemblea a: 
http://ampabellaterra.wordpress.com/ampa-la-escoleta/documents/ 

Molt cordialment, la junta  

ASSEMBLEA DE  
L’ASSOCIACIÓ DE MARES i PARES DE 

L’ESCOLA  BELLATERRA 
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