
Valencia, 24 de septiembre de 2014
Queridas familias:

Os convocamos a la ASAMBLEA GENERAL del AMPA que tendrá lugar el LUNES 13 DE OCTUBRE a las 16:45h
en primera convocatoria y a las 17.15H EN SEGUNDA en el salón de actos del colegio.

El orden del día será el siguiente:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobación de la memoria de actividades y ejercicio económico 2013 -2014.
3. Propuesta y aprobación actividades y presupuesto económico curso 2014-2015.
4. Establecimiento de los grupos de trabajo para la realización de las actividades aprobadas.
5. Aprobación de ajustes en la composición de la Junta Directiva.
6. Ruegos y preguntas.

Durante la celebración de la asamblea, y con el fin de facilitar la asistencia y participación, se ha concertado
un servicio de canguraje PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO CUYAS FAMILIAS ASISTAN.

Os recordamos que, de acuerdo con el artículo 11 de nuestros estatutos, la Asamblea General es el órgano de
gobierno de la asociación integrado por todos los asociados por derecho propio irrenunciable y en igualdad absoluta,
que adopta sus acuerdos por el principio mayoritario de democracia interna. Todos los miembros quedarán sujetos a
los acuerdos de la Asamblea General, incluso los ausentes, los disidentes y los que, aún estando presentes, se hayan
abstenido de votar.

Os esperamos. Un saludo. 
La Junta Directiva.

València, 24 de setembre de 2014
Benvolgudes famílies:

Us convoquem a l'ASSEMBLEA GENERAL de l'AMPA que tindrà lloc DILLUNS 13 D'OCTUBRE a les 16:45h en
primera convocatòria i a les 17.15H EN SEGONA en el saló d'actes del col·legi.

L'ordre del dia serà el següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2. Aprovació de la memòria d'activitats i exercici econòmic 2013 -2014.
3. Proposta i aprovació activitats i pressupost econòmic curs 2014-2015.
4. Establiment dels grups de treball per a la realització de les activitats aprovades.
5. Aprovació d'ajustos en la composició de la Junta Directiva.
6. Precs i preguntes.

Durant la celebració de l'assemblea, i amb la finalitat de facilitar l'assistència i participació, s'ha concertat un
servei de canguratge PER ALS ALUMNES DEL COL·LEGI LES FAMÍLIES DEL QUAL ASSISTISQUEN.

Us recordem que, d'acord amb l'article 11 dels nostres estatuts, l'Assemblea General és l'òrgan de govern de
l'associació integrat per tots els associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords
pel principi majoritari de democràcia interna. Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General,
fins i tot els absents, els dissidents i els que, encara estant presents, s'hagen abstingut de votar.

Vos esperem. Una salutació. 
La Junta Directiva.
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