
 
 

Benvolgudes  famílies, 
 
 
Com cada any i durant el primer trimestre escolar, tindrà lloc l’Assemblea General 
Ordinària de l’ AMPA,  el divendres 23 de novembre de 2012. Aquest any coincidirà 
amb l’Assemblea General Extraordinària ja que cal aprovar els estatuts.  
 
El dia de l’Assemblea teniu l’oportunitat d’expressar obertament aquestes 
opinions que en ocasions es fan a peu de pati o a nivell particular,   davant de més 
famílies i a l’hora  ser valorades i consensuades entre tots els assistents.  
 
L’ AMPA la formem tots els pares que contribuïm al seu manteniment i no només 
els membres de la junta. 
 
Tots  tenim el mateix objectiu: Aconseguir que la  formació personal i acadèmica  
dels nostres fills i filles  sigui la suficient i amb recursos òptims per a poder 
desenvolupar-se de forma autònoma a la seva vida d’adults. 
  
En l’aspecte personal que correspon a casa,  cada família es regeix per uns valors 
propis. En el que es refereix a l’escola , tenim el convenciment que  una major 
col·laboració de les famílies des del respecte al tarannà i a  la normativa general, 
ajuda a millorar la  qualitat del centre educatiu que tots hem escollit lliurement 
pels nostres fills i filles. 
 
Una manera de demostrar aquest convenciment,  és assistir a l’Assemblea i formar 
part d’aquell grup de pares i mares que pensen que sí tenen un paper a fer dins 
d’aquesta comunitat i a més, disposen d’una estona per dedicar-li. 
 
Treballar tots en consens, dóna els seus fruits. 
 
Us esperem,  
 
 
 

José Luis Santamaría Hernández 
President de l’ AMPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES 
D’ALUMNES DEL COL·LEGI SALESIANS DE SABADELL 

  
Es convoca assemblea en el dia, hora i lloc indicats : 

 

 
 
 
 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació dels estatuts adaptats a la normativa vigent. 

 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE PARES 
D’ALUMNES DEL COL·LEGI SALESIANS DE SABADELL 

  
Es convoca assemblea en el dia, hora i lloc indicats : 

 

 
 
 
 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
1.  Lectura i aprovació si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 

 2. Intervenció de la direcció de l’escola. 
3. Informació de la presidència. 
4. Exposició de l’estat de comptes. 
5. Informació de les vocalies. 
6. Renovació dels càrrecs de la junta directiva.* 
7. Precs i preguntes. 

 

* S’obra convocatòria per a la presentació de candidatures a  la renovació de la  junta directiva de l’AMPA. 
La junta directiva actual està formada  pels següents membres: 
President: Jose L.Santamaría Hernández 
Vicepresident: Enric Peidro Carrasquer 
Secretària: Mª Carmen Godoy Andreu 
Tresoreria: César Vega 
 
La junta directiva actual presentarà una nova candidatura amb els següents membres: 
President: César Vega 
Vicepresidenta: Vanessa Pérez 
Secretària: Esther Martín 

DIA : Divendres  23 de Novembre de 2012 
LLOC :  Sala d’audiovisuals  
HORA :  17:15h  en primera convocatòria 
 17:30h en segona convocatòria 

DIA : Divendres  23 de Novembre de 2012 
LLOC :  Sala d’audiovisuals  
HORA :  17:30h  en primera convocatòria 
 17:45h en segona convocatòria 



Tresoreria: Raquel Escuín 
 
1.Podeu presentar les vostres candidatures per escrit en el termini de 15 dies a partir del 
dia 5 de novembre i fins al 19 de novembre. Podeu descarregar-vos l’imprès del blog de 
l’AMPA. 
 
2. Hi haurà una caixa a recepció per introduir l’imprès amb les candidatures o bé les podeu 
enviar per email a ampasalesianssabadell@gmail.com  
 
3. Les candidatures presentades s’exposaran públicament  a tots els socis de l’AMPA, 
durant els dies posteriors al tancament de les presentacions de candidatures  fins al dia de 
l’assemblea. 
 
4. En el marc de l’assemblea es presentaran les candidatures i es sotmetran als vots dels 
socis. 
 
5. Les candidatures tenen dret a sol·licitar una còpia dels estatuts i el deure d’acceptar la 
normativa exposada en els mateixos,  així com al compliment dels seus articles. 
 
6. Els membres de la junta de l’AMPA desenvolupen la seva tasca de manera voluntària i 
altruista.  
 
NOTA : 
- Una setmana abans de l’assemblea, trobareu  al blog de l’ AMPA l’acta de l’assemblea del 
curs 2011-2012 i els Estatuts. 
- Els assistents teniu servei de Ludoteca gratuït fins a finalitzar. 
- L’Assemblea té una durada aproximada d’entre una hora i hora i mitja. 
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