ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L´ESCOLA PIA DE CALDES
DE MONTBUI
Dijous, 28 d´Octubre, 2021 a les 20:00 h
Es convoca a tots els pares i mares de l’escola que formen part de l´Associació de
Famílies de l´Escola Pia de Caldes de Montbui, i, especialment, a tots els delegats i
membres de les comissions col·laboradores, a l´Assemblea General Ordinària que es
celebrarà el proper Dijous, 28 d´Octubre a les 20:00 hores, via presencial (entrada
per Avda. Fontcuberta 116, porta de primària) i telemàtica, si escolliu la opció on line,
rebreu un mail 24-48 hores abans del dia i hora de la reunió. Es prega màxima
assistència presencial dels delegats, ja que com cada any, es farà l’entrega de la
loteria.
ORDRE DEL DIA
1. Benvinguda.
2.

Informem que per al curs 2021-2022 hi ha canvi de Junta i nova assignació de
càrrecs. Els membres que els ocupen ja van notificar que finalitzaven una
etapa i que aquest curs faran l’acompanyament i el traspàs a la nova Junta.

3. Comunicació dels membre de l’actual Junta que deixen la Junta.
4. Presentació de la Junta Directiva per al curs 2021-2022.
5. Presentació dels candidats per als càrrecs (*).
6. Pia & Go 2021
7. Entrega i explicació del funcionament de distribució i recollida de la loteria de
l´AFA als delegats/delegades (abans de l’inici de la reunió).
8. Es comença una nova etapa i cal actualitzar i revisar les comissions existents i
s’obre el període per a la incorporació a les comissions per a tots els
interessats.
9. Informació de la gestió i valoració de les activitats que habitualment organitzava
l’AFA durant el curs.
10. Tancament comptable Curs 2020-21 i presentació Pressupost Curs 2021-22.
11. Precs i preguntes.
(*) Procediment de renovació. Els pares/mares que estiguin interessats en formar
part de la Junta de l’AFA i/o optar als càrrecs vacants (president/a, secretari/a, vocals),
han d’enviar a títol individual, un e-mail a: afa.piacaldes@gmail.com abans del 25
d´Octubre de 2021.
A l’Assemblea es votarà cada candidatura individual.
Teniu a la vostra disposició els Estatuts vigents, aprovats en l’assemblea del 2014 a la
web de l’Escola Pia, a l’apartat de l’AFA, per a la vostra consulta.

Moltes gracies a tothom, per la vostra assistència.

