
               ASSEMBLEA  ANUAL  DE  L’AMPA 

Associació de Mares i Pares de Pals 

Email:  hola@ampaquermany.cat 

web:   http://www.ampaquermany.cat/ 

facebook:  ampapals 

Benvolgudes mares i pares, 

Us convoquem a l’Assemblea general de socis de l’Ampa, on hem de fer balanç de la feina feta 

durant el curs passat i planificar les activitats i objectius de l’Ampa pel curs vigent.  

Convocatòria de l’Assemblea: 

Dia:  dimarts 23 d’octubre 2018 

Hora:  21.00 

Lloc:   Aula del costat del menjador 

 

Ordre del dia: 

 1.- Informació sobre les activitats de l’Ampa del curs 2017-18 
 2.- Informació dels comptes del curs 2017-18 

3.- Informació de les altes i baixes de socis 
4.- Renovació de la Junta de l’Ampa. 
5.- Presentació del pressupost i objectius de l’Ampa pel curs 2018-19 per la seva aprovació. 
6.- Aprovació de la creació de grups de treball 
7.- Aprovació del procés de renovació de la junta de l’associació per properes convocatòries 
(s’adjunta la proposta de reglament per les properes vegades )* 
8.- Precs i preguntes 

 
Tots els punts són importants, però us demanem especial atenció a la renovació de la junta i a la 
creació de grups de treball. 
 
Les AMPA són persones, són projectes, són idees, són relacions personals, voluntat, participació, 
col·laboració, comunicació, diàleg. Les AMPA són i les AMPA fan. Són el reflex del seu entorn 
social i alhora, fan que es transformi. l’AMPA té una missió principal: el treball constant dels 
pares i mares per la qualitat educativa de l’escola. 
 
La junta directiva està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AMPA. 
És a dir, pares i mares que han donat un pas qualitatiu en la seva manera d’entendre i 
implicar-se en l’educació dels seus fills/es. 
 
Això els porta a oferir una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i 
habilitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que 
reben el conjunt dels alumnes i a l’hora oferir serveis a les famílies. 
 
Us convidem a formar part de la junta directiva, a fer un pas més en la implicació de 
l’educació dels vostres fills/es. Us podeu oferir a qualsevol dels membres actuals de la junta 
o enviant un mail a hola@ampaquermany.cat. 
 

Pals, 8 d’octubre  de 2018 
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PROPOSTA DE PROCÉS ELECTORAL PER APROVAR A L’ASSEMBLEA DE SOCIS 

 

Seguint els estatuts de l’Associació, anualment s’ha de renovar la Junta Directiva de l’associació, formada per a un 

president/a, secretari/a, tresorer/a i vocals.  Per tal de procedir amb les renovacions, es proposa el següent 

procediment: 

 

1.- El procés electoral es farà coincidir amb la convocatòria de l’assemblea anual ordinària de l’associació, convocada en 

el mes de febrer de cada any per la junta directiva vigent. 

 

2.- A principis de Gener, un cop iniciat el curs escolar, es recordarà als socis el calendari electoral, i l’actual junta 

directiva quedarà constituïda com a junta gestora, pel que seguirà amb la gestió de l’associació però no podrà prendre 

acords o decisions. 

  

3.- Abans del dia 30 de gener, es podran presentar les propostes de candidatures en forma de llistes tancades a la 

secretaria de l’associació. La presentació consistirà en una carta en la que s’indiqui el nom, cognom i càrrec de les 

persones que formen la candidatura. En una proposta de candidatura haurà d’haver-hi almenys representació pels 

càrrecs de president/a, secretari/ària i tresorer/a, no poder recaura a la mateixa persona dos o més d’aquestes 

funcions.  Es poden presentar tants vocals com es cregui convenient. La secretaria comprovarà que la candidatura sigui 

correcte, o sigui, que les persones que es presentin siguin socis/es de l’entitat. 

 

4.- Amb la convocatòria de l’assemblea s’adjuntarà la informació sobre les candidatures que s’hagin presentat. 

 

5.- A partir de que es convoqui l’assemblea, les candidatures podran utilitzar els mitjans de l’associació, ja siguin 

plafons, web o correu electrònic, per a donar-se a conèixer, així com els seus objectius de treball. També els podran 

utilitzar per a arribar a nous membres. 

 

6.- Si s’han presentat dos o més candidatures, el dia de l’assemblea es procedirà a la votació mitjançant paperetes, un 

cop realitzats els punts de l’ordre del dia en que l’anterior junta exposa la seva gestió (comptes, activitats, altes i baixes 

de socis).   El recompte el podrà fer qualsevol persona present que no formi part de cap candidatura.  Serà nombrada la 

candidatura que hagi reunit més vots que les altres. 

 

7.- En el cas d’existir en la mateixa assemblea, persones que volen formar part de la junta directiva, aquestes entraran a 

formar part de la junta directiva guanyadora de les eleccions. 

 

8.- En el cas de tant sols presentar-se una candidatura, aquesta serà nombrada directament junta directiva a la mateixa 

assemblea. 

 

9.- La junta directiva nova, entrarà en funcionament una setmana posterior a l’assemblea general. Durant la setmana es 

farà una reunió entre la junta entrant i la junta sortint per a traspassar informació i documentació. 
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