CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL
(Dimecres, 28 de novembre de 2018; a les 19,30 hores del vespre)

Benvolgut soci/a,

Us convoco a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i Pares de l’INS
Ronda, que es farà el dia 28 de novembre de 2018, a les set i mitja del vespre, a l’institut,
amb l’ordre del dia següent:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
2.- Memòria del curs 2017 / 2018.
3.- Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes del curs 2017 / 2018.
4.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost del curs 2018 / 2019.
5.- Renovació de membres de la Junta.
6.- Torn obert de paraules.
La Presidenta
Olga Roca Chacón
Lleida, 13 de novembre de 2018

....................................................................................................................................................
INVITACIÓ A FORMAR PART DE LA JUNTA DE L’AMPA
El / la Sr/Sra ........................................................................................................, pare / mare / tutor / tutora de
l’alumne/a ................................................................................................... està disposat /da a formar part de la
Junta de l’AMPA de l’INS Ronda.

Signatura:
(dipositeu la butlleta a l’oficina de l’AMPA abans de l’Assemblea, o lliureu-la a l’iniciar-la)

INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS DE L’AMPA
L’AMPA de l’INS Ronda vol ser el punt de reunió dels interessos generals de mares, pares i
tutors dels alumnes que hi cursen estudis de secundària i batxillerat.
Amb aquesta finalitat col·labora amb el centre en diferents activitats i serveis relacionats amb
l’aspecte curricular; i organitza un seguit de serveis complementaris a l’oferta del centre.
Alguns d’aquest serveis són generalistes, s’ofereixen a tothom, i es cobreixen amb la quota
general d’afiliació a l’AMPA. Aquest serveis són:
• Administració general i atenció al soci.- Si voleu rebre informació, fer suggerències
o formular queixes sobre el funcionament de l’AMPA, sereu atesos en l’oficina de
l’Associació en horari d’oficina.
• Activitats per a mares i pares.- Formació per a mares i pares (conferències, grups
de reflexió, activitats lúdiques, ...). Properament es farà la programació concreta pel
curs.
• Premis literaris, de fotografia, artístics, ...
• Col·laboració en projectes educatius de l’Institut: Nadal, Dia de la Pau, ...
• Organització de festes: cloenda activitats extraescolars, fi de curs, ...
D’altres serveis tenen un caràcter més específic i s’ofereixen a les persones que s’hi
inscriuen i que abonen una quota diferenciada. Aquest serveis són:
• Gestió logística i econòmica de les activitats curriculars de l’Institut.
• Activitats extraescolars.
• Taquilles.
• Reserva de llibres de text.
• Programa de Reutilització i Socialització de llibres de text.
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