
 

APIMA IES CAN PEU BLANC 

A Sa Pobla, 27 de juliol de 2020 

 

Apreciat Associat: 

Aquest curs no ha estat un curs normal, esperem que el pròxim vagi molt millor que aquest                 

passat, estic segura que la direcció del centre fa tot el possible perquè així sigui i per part de                   

l´APIMA tenen tot el nostre suport. 

No obstant això, tots sabem que de moment fins que ens arribi la vacuna s´hauran de prendre                 

unes mesures de seguretat que no a tots ens agraden però que no ens queda més remei que                  

acceptar-les si volem que els nostres fills tornin a classe. Espera’m la vostra col·laboració en les                

accions que es prendran per part de la direcció del centre. 

Vos don les gràcies a tots els qui seguiu pagant la quota de l´APIMA, ja que aquests doblers es                   

destinen a ajudar en les nostres possibilitats al centre en la compra de material informàtic que                

de cada dia serà més necessari. 

De moment podeu anar a sella o fer el carnet nou a l’administració de loteria de Campanet,                 

sempre aportant el justificant de pagament, per tal d´agilitzar, de dilluns a dissabte de 9:30 a                

13.30h. Dia 2 de setembre serem al centre de 19:00 a 20:00h, per als socis que no hagin pogut                   

anar a Campanet. Si voltros no hi podeu anar hi podeu enviar qualcú amb el justificant i el                  

carnet i se li segellerà. Es continuarà fent el descompte per llibres als socis a la Papereria                 

Gelabert i a Can Bergas. 

 

Després de 6 anys d´estar a la junta directiva de l´APIMA, a les meves companyes i jo mateixa,                  

no ens queda altre que despedir nos de voltros ja que els nostres fills s´han fet grans i ja deixen                    

l'institut per tant és necessari formar una nova junta directiva, que voltros mateixos podeu              

triar si esser oberta o tancada, teniu tot l´estiu per pensar el que podeu fer per els vostres fills                   

en l´anomenada nova normalitat, que seran moltes coses i que esperem que no duri massa. 

Per tant: 

A requeriment de la Junta Directiva, mitjançant la present tenc el goig de convocar-los a la                

Assemblea General Extraordinària a celebrar el pròxim dia 2 de setembre de 2020, a les 20:00                

hores en primera convocatòria i a les 20:30h en segona convocatòria, a la Sala Polivalent de                

L´iNSTITU , per tractar els següents temes del següent Ordre del Día: 

 



1. Aprovació acta anterior 

2.  Estat de contes. 

3. Precs i preguntes. 

4. Presentació de candidatures de la nova junta directiva. 

5.          Votació de la junta directiva. 

  

 

Espero la vostra assistència. 

La Presidenta, 

Maria Antonia Bennassar 

 

 


