
 

Eleccions per a la renovació de la junta de l’AMPA de l’Institut Escola 

Eixample  

Benvolgudes famílies,   

L’actual junta de l’AMPA de l’Institut Escola Eixample ha presentat la seva renúncia formal 

durant la reunió del 29 d’abril de 2021. Això significa que iniciem el procés electoral per triar la 

nova Junta Directiva.  

Animem a totes les famílies de l’escola a presentar les vostres candidatures per tal de fer 

realitat els projectes i idees que teniu per a aquesta escola. Tal i com es va acordar el passat 22 

d’abril de 2021 en assemblea de l’actual junta de direcció, podran presentar candidatures i 

votar en aquestes eleccions totes les famílies de l’Institut Escola Eixample.   

Candidatures 

Les candidatures conjuntes que es presentin per a constituir la Junta Directiva de l’AMPA han 

de cobrir els següents càrrecs: president/a, sots-president/a, secretari/a i tresorer/a. Aquells 

familiars que ho desitgin també poden presentar-se al càrrec de vocal. 

Per presentar-vos cal que ompliu la butlleta de “Candidatura conjunta” o bé la de “Candidatura 

a vocalia”, que podeu descarregar del web de l’AMPA, i que l’envieu per correu electrònic, un 

cop signada, a ampa.ieeix@gmail.com . 

Cal que tingueu present que qualsevol càrrec requereix una mínima dedicació de temps. 

D’aquesta dedicació depèn el funcionament de les diverses activitats que es porten a terme 

des de l’AMPA per a l’alumnat i les famílies, entre d’altres: Festa de l’escola, col·laboració en el 

dia de l’esport i festival infantil, reciclatge de llibres, xerrades per a famílies, canals de 

comunicació de l’AMPA, coordinació amb l’escola, etc.  

 Calendari del procés electoral 

Del 30 d’abril al 13 de maig 
de 2021 

Presentació de candidatures al correu electrònic 
ampa.ieeix@gmail.com  

14 de maig de 2021 Publicació a la web de l’AMPA de la llista de les candidatures. 

Del 14 al 19 de maig de 
2021 

Presentació d’esmenes al correu electrònic 
ampa.ieeix@gmail.com 

20 de maig de 2021 Publicació a la web de l’AMPA de la llista definitiva de les 
candidatures. 

27 de maig de 2021 a les 
19:00 h 

Assemblea general, on es tractaran, entre d’altres assumptes, 
la presentació de les candidatures i la votació de la nova Junta 
Directiva. En cas que només hi hagi una candidatura conjunta 
quedarà aprovada automàticament i no es realitzaran les 
votacions. Les candidatures a vocalia s’aprovaran 
automàticament. 

 

Moltes gràcies, 

Junta de l’AMPA de l’Institut Escola Eixample 

Barcelona, 30  d’abril de 2021  
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