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CONVOCATÒRIA 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

 

A Barcelona, l’11 de maig de 2015 
 
Benvolguts/des 

 
En nom de la Junta Directiva (JD) de l’Ampa del Col·legi Camí, tinc el plaer 

de convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà el 
proper dimecres, 27 de maig de 2015, a les 18:00 hores en primera 
convocatòria, i a les 18:30 hores en segona convocatòria, al Col·legi Camí 

(Vèlia, 28), amb el següent ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
2. Resum d’activitats i serveis realitzats durant l’actual curs 
3. Resum del funcionament de les activitats extraescolars 

4. Presentació de la nova Comissió de Drets dels Infants 
5. Informacions sobre extraescolars i llibres del curs 2015-2016 

6. Informació sobre noves obligacions fiscals de les AMPAs 
7. Avançament dels resultats econòmics de l’actual curs 

8. Pressupostos participatius: presentació de propostes de la junta per 
destinar els guanys de l’AMPA a projectes per a totes les famílies 
9. Debat i votació per decidir la destinació dels fons de l’AMPA. 

10. Crida per a incorporar nous pares i mares a la junta directiva. 
11. Precs i preguntes 

 
Us recordem que al bloc de l’AMPA (www.ampacami.wordpress.com) podeu 
consultar l’acta de l’assemblea anterior per tal que la pugueu revisar i 

proposar esmenes si fos necessari, i diversos documents relatius a l’ordre del 
dia.  

 
Us remarquem la importància d’assistir a l’assemblea perquè amb la 
participació de tots els assistents es decidirà la destinació dels fons  

econòmics obtinguts gràcies als guanys dels darrers anys. 
 

En nom propi i de tota la JD, aprofito per saludar-vos cordialment, 
 
La Secretària 

 
 

 
 
 

Anna Cano 

Servei de guarderia gratuït.  
Per tal de facilitar l’assistència dels pares i mares que 

no tinguin ningú amb qui deixar els seus fills, posarem 
al vostre abast un servei de guarderia gratuït, que es 
mantindrà durant la reunió. 
Preguem que confirmeu per correu electrònic si 
necessitareu el servei (ampacamibcn@gmail.com). 
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