
                                   

Benvolguts pares.
Es convoca a una assemblea extraordinària el proper 4 de desembre de 2013 a les 20:00h amb el següent 
ordre del dia:

 Lectura i aprovació de l'acte anterior
 Presentació de la nova Junta directiva
 Presentació de la WEB de  l’APIMA amb la informació què fem, què farem i què voldríem fer

Es de vital importància la vostra assistència tant si sou o no membres de l’APIMA
Hi ha moltes novetats

FEIM FEINA PELS NOSTRES FILLS

INFORMACIÓ DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA

Hem començat aquest curs  amb l’elecció d’una nova junta, una junta amb  il·lusió en fer moltes coses 

noves per a tothom, formada per 17 membres. Volem donar un gran canvi, volem una APIMA activa que es 

mogui i sigui participativa; tenim moltes ganes de poder fer viure aquesta gran família que formam tots: 

pares, nins i comunitat educativa.

No volem que els pares estiguin desinformats del que es fa, farem  o es pensa fer. Per aquest motiu, una de 

les primeres coses que ja se estar fent és la construcció d’una pàgina WEB de l’APIMA on podreu trobar 

els estatuts, les actes de les reunions de la junta, de les assemblees, les activitats que es realitzaran, qui som, 

de què ens encarregam....i moltes coses més.

El més important per nosaltres sou tots vosaltres i, com es de suposar, farem feina per què els nostres fills 

puguin tenir, conjuntament amb la comunitat educativa, la millor educació i valors del que es pugui viure a 

aquesta segona casa que és l’escola.

Volem que les vostres demandes siguin ateses de seguida donant resposta el mes aviat possible. Per tot 

això, hem de tenir en compte que sense vosaltres i la vostra col·laboració aquesta il·lusió no es podrà 

realitzar.

Per poder fer-nos arribar comentaris, demandes, suggeriments,... disposau de la bústia de suggeriments que 

es troba a l’entrada principal devora el despatx de direcció, també ho podeu fer a la direcció de correu 

electrònic apimalasalleinca@lasallevp.es
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