
 

Benvolguts pares i mares: 

 

Per la present us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Mares i 

Pares d’alumnes de l’Institut Ciutat de Balaguer, que serà el dimarts 12 de novembre de 

2019 a les 20h hores a la sala d’actes de l’Institut amb el següent ordre del dia: 

 

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior ordinària (27/11/2018). 

2.- Memòria de les activitats dels curs passat (2018-2019) 

3.- Propostes per al curs 2019-2020. 

3.- Balanç econòmic del curs 2018-2019 i aprovació si s’escau. 

4.- Pressupost per al curs 2019-2020 i aprovació si s’escau. 

5.- Renovació de membres de Junta. 

6.- Precs, preguntes i propostes. 

 

La Junta demana la participació dels socis de l’AMPA en la proposició d’activitats o 

iniciatives que ens permetin avançar com a col·lectiu en la representació i defensa dels 

interessos dels nostres fills. Les proposicions seran debatudes, si s’escau, durant 

l’Assemblea General Ordinària.   

Així mateix, també demanem la vostra implicació i col·laboració per enfortir la nostra 

associació. 

 

Atentament, 

 

La Junta de l’AMPA de l’Institut Ciutat de Balaguer 

 

Es prega la vostra assistència per fer una AMPA el màxim representativa possible. 

 

Balaguer,  7 de novembre de 2019 



 

 

L’AMPA del Ciutat de Balaguer treballa i col·labora amb l’institut dels 

nostres fills per ajudar-lo en tot el que està al nostre abast i és per això que 

us animem a fer-vos socis actius de l’associació. La quota anual, com el curs 

passat,  és de 25€ per família. 

 

25€ per família al número de compte 

 

ES84 2100 0012 2502 0037 6639 

 

Cal que en el ingrés hi consti les dades següents: 

 

Nom i cognoms de l’alumne/a 

Curs que farà el 2019/2020 

Nom i cognoms  de la resta de germans/es 

 

Cada any tanquem el termini per adquirir la condició de soci de l’AMPA a 

31 de desembre del curs natural però aquest any, excepcionalment i 

degut als canvis que proposarem aplicar al proper Mercat del llibre no el 

tancarem fins passada l’Assemblea General Ordinària a la que us 

convoquem. Gràcies. 

Un cop fet l’ingrés dipositeu una còpia del resguard bancaria a la bústia 

de l’AMPA que teniu a la secretaria del centre. 


