
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA 
DIRECTIVA DE L´ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D´ALUMNES DEL COL.LEGI LA SALLE D´INCA, EL 10 DE 
NOVEMBRE DE 2.014 

 

ASSISTENTS: 

President: Pep Aguiló Forteza 

Tresorera: Damienne Bragard 

Vocals:  

Katina Florit Company 

Teresa Navarro Izquierdo 

Cristina Navarro Izquierdo 

Mª José Falcó Casañ 

Inès Carballo Alomar 

Arnau Llabrés Mesquida 

Joan Morro Vallori 

 

ABSÈNCIES: 

Vocals: 

Mariabel Palau Riera 



 

 

Tania Maletz Alsleben 

Pilar Jiménez Cortès 

Pilar Cebrero Mora 

Mª Antònia Buades Niell 

Isabel Sales Sosa 

 

A les 20,10 hores del dia 10 de novembre de 2.014 i amb l´assistència dels senyors a dalt esmentats, 
es reuneixen a la seu de la Cofraria. 

Presideix la reunió D Pep Aguiló, en la seva qualitat de President de la Junta Directiva. 

Conforme al que està disposat a l´Art. 21 punt 6 dels Estatuts, la reunió resulta vàlida, ja que hi 
assisteix la meitat més un dels membres de la Junta. 

Constatada la validesa de la reunió, es procedeix al següent: 

 

O R D RE  D E L  D I A 

1-Estat de la tresoreria 

Hi ha un desgavell respecte als documents. Hi ha ingressat per quotes 3.450€ i també hi ha 
uns 350€ d'activitats que s'han de tornar. Estam pendents sabre com volen que els facem la 
devolució. 

S'ha pagat un rebut de 30€ de Joan XXIII. A partir d´ara s'han anul.lat les domiciliacions 
que hi havia al compte. 

S'escola reclama 492,95€ de fotocòpies. De moment no s'ha pagat. 

Hi ha 162 registres d'activitats. Es proposa fer una reunió amb els monitors per aclarir el 
tema dels nins que estan apuntats a les activitats. 

El mes d´octubre l´ingrés per activitats ha estat de 2.903€. Però s´ha de tenir en compte que 
n'hi ha que han fet el pagament anual. 

S'han començat a rebre ingressos del mes de novembre. El mes d'octubre, tot hi haver-hi 
descompte, hi ha hagut 157€ de benefici de les extraescolars. 

És important tenir el full d'inscripció omplert. 



 

 

Tenim una oferta d´assegurança de responsabilitat civil de 160€/any. En principi el que l´ha 
de contractar és el professor. Així podran venir a extraescolars mares que no siguin de La Salle.  

De moment tenim 160 socis, d´aquests n´hi ha 43 que s'han de remesar i 23 que han dit q no. 

Hi ha famílies que han fet l´ingrés per banc i no tenim cap documentació. 

Es proposa que zumba passi de 9 € a 11€ pel tema de l'assegurança i 15€ a les mares no 
sòcies i a les professores. 

Revisam un llistat de deficiències dels que fan activitats extraescolars i es reparteixen nins 
per cridar i reclamar la documentació o les dades que fan falta.  

La tresorera ens demana ajuda. Es reparteixen una sèrie de fulles entre els assistents per 
passar les dades a l´ordinador. Na Dami ens passarà la plantilla on s´han d´omplir tal qual estiguin 
allà. 

 

2-Logo 

El grup de diversificacio ha fet diferents propostes de logos amb els seus alumnes. Està 
pendent que li contestem a veure què trobam. Ha de posar Apima La Salle Inca. De les imatges que 
tenim es sel.leccionen les tres que més agraden, que són les següents: el de puzzle, el de les mans i 
el del monstre de les galletes. 

3-Extraescolars.Noves actuacions 

Es decideix que a partir del mes de desembre també oferirem l´activitat de Zumba kids. 

4-Actes diversos 

Xocolatada, nadales, carnestoltes,.. 

Es fa una proposta de que si a sa rua obtenim premi es destinaria a canviar de lloc sa porta 
de colors d'infantil. Només és una idea. 

A les carrosses de reis es donen tres premis. En Joan proposa fresses d'àngels i una carrossa 
molt senzilla. Mos falta aconseguir un tractor o mitjà de transport .Es mirarà si ho podem 
aconseguir. De moment no queda decidit si ens apuntam o no. 

La directora diu que la xocolatada ho organitza pastoral, en principi ho faran tot ells. Ens 
demanen si els volem ajudar. Hi ha diferents opinions al respecte, però la majoria no ho vol fer. 

La directora diu que es va parlar de fer un mini festival el dia de sa xocolatada, però en Joan 
diu que ell parlava del festival de nadales. 

El festival de nadales es farà a Santa Maria la Major, i la direcció ens demana ajuda. L'any 
passat els pares no feien cas,i va ser un poc caòtic. Necessitam sabre quin dia és per podem sabre 
qui hi pot anar. 



 

 

Es fogueró de sant Antoni diu que ho organitza Proideba i els beneficis són per Proideba. No 
hi estam d'acord. 

5- Precs i preguntes. 

No n´hi ha. 

 

A les 23´55 hores i, sense més punts a tractar, s´aixeca la sessió. Es comenta que la propera 
reunió serà d´aquí aproximadament un mes, però no queda convocada la data exacta ni l´hora. De 
tot això don fe com a Secretària. 

 

VIST-I-PLAU                                                                        VIST-I-PLAU 

EL PRESIDENT                                                                    LA SECRETÀRIA 


