
  

!  
Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi Camí!

CONVOCATÒRIA 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA !

A Barcelona, el 17 de maig de 2016 !
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, 1 de juny de 2016, 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. Presentació i aprovació dels nous membres de la Junta Directiva. 
2. Aprovació de l’acta de les assemblees anteriors. 
3. Informació sobre Datax i la LOPD per al curs 2016-2017 
4. Resum de les celebracions de la Diada de Sant Jordi. 
5. Informe de les activitats extraescolars del curs 2015-2016. 
6. Avançament de les novetats en les activitats extraescolars per al 

curs 2016-2017. 
7. Resum dels recursos i serveis: reutilització d’uniformes, llibres, 

revista escolar, Jornada del Dia internacional dels Drets dels 
Infants, tallers d’intel·ligència emocional, xerrades, etc. 

8. Presentació de les sortides sorpresa per a primària i ESO. 
9. Avançament de l’AMPArty 2016. 
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 ja que es farà 
un resum de l’any 2015-2016 i s’avançarà informació d’interès 
general per al curs vinent. A més, en el torn de precs i preguntes, 
podreu comentar i opinar sobre tot allò que més us interessi o 
preocupi. 
 
En nom propi i de tota la JD, aprofito per saludar-vos cordialment, !!
La Secretària, !
Olga Borràs

AMPA Camí – Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi Camí 
Vèlia, 28 – 08016 Barcelona – Tel. 93 311 74 51 

www.ampacami.wordpress.com – ampacamibcn@gmail.com

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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