
  

Assemblea General 
AMPA/AEE curs 2009/10 

 
 

AMPA/AEE Escola Betúlia de Badalona. Curs 2009-10 

Benvolguts pares  i mares: 
 
Us convidem a participar en la propera Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares de 
l’Escola Betúlia, i de l’Associació Esportiva Escolar Escola Betúlia, que tindrà lloc el dijous 29 
d’octubre a les 21.00h.  
 
L’AMPA és un vincle fonamental entre les famílies i l’escola. La seva activitat s’adreça a fer més fluida 
i eficient la comunicació entre direcció, mestres, alumnes i pares en benefici de l’educació dels 
nostres fills. Per això, la participació activa de tots vosaltres en el disseny i la realització de les 
activitats i projectes de l’AMPA és clau. 
 
Si, com nosaltres, sou dels que pensen que el paper de les famílies a l’escola és fonamental, si us ho 
passeu bé participant en les activitats que programa l’AMPA i penseu que són importants pels vostres 
fills, us animem a col·laborar amb nosaltres formant part de la Junta Directiva. Si us decidiu, o voleu 
més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de la bústia de l’AMPA (vestíbul C. 
Conquista), mitjançant l’adreça contacte@ampabetulia.cat, o el mateix dia de l’Assemblea. 
 
D’altre banda, com segurament ja sabeu, durant el curs 2008-09 s’ha posat en marxa l’Associació 
Esportiva Escolar (AEE) de l’Escola Betúlia, promoguda des de l’AMPA. L’AEE serà l’encarregada a 
partir d’ara tant de l’organització de les activitats esportives que venia fent l’AMPA (extraescolars 
esportives, Olimpíades, Festa Esportiva) com de la promoció de noves activitats, com ha estat aquest 
curs passat el Campus de Nadal o els tornejos 3X3. Degut a la forta relació que encara existeix entre 
l’AMPA i l’AEE hem decidit convocar i celebrar enguany conjuntament l’Assemblea General de totes 
dues associacions. 
 
Rebeu una cordial salutació dels membres de les Juntes Directives AMPA/AEE.  
 
Us esperem a tots! Ah! i com sempre, en acabar hi haurà pastes i cava!! 
 
DIA : DIJOUS 29 D’OCTUBRE DE 2009 
HORA: 21.00h.  
LLOC: Edifici C. Conquista 57. 

Ordre del dia:  

1. Lectura i aprovació de les actes de les Assemblees Generals Ordinària i Extraordinària curs 
2008/09 (WEB). 

2. Estat econòmic i aprovació de comptes curs 2008/09 (WEB). 
3. Proposta i aprovació pressupost curs 2009/10 (WEB). 
4. Informe d’activitat curs 2008/09. 
5. Calendari d’activitats curs 2009/10. 
6. Elecció Junta Directiva curs 2009/10. 
7. Torn obert d’intervencions. 

(Els documents marcats amb (WEB)  es poden descarregar de 
www.ampabetulia.cat/associacio/actes/ amb la contrasenya inclosa a la convocatòria que heu 
rebut a casa) 


