
 

 

 

 

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 12 DE 
GENER DE 2.015 

 

ASSISTENTS: 

President: Pep Aguiló Forteza 

Vocals:  

Teresa Navarro Izquierdo 

Cristina Navarro Izquierdo 

Mª José Falcó Casañ 

Inès Carballo Alomar 

Joan Morro Vallori 

Isabel Sales Sosa 

Mariabel Palau Riera 

Mª Antònia Buades Niell 

 

 

ABSÈNCIES: 

Vocals: 



 

 

Damienne Bragard  

Katina Florit Company 

Tania Maletz Alsleben 

Arnau Llabrés Mesquida 

Pilar Cebrero Mora 

 

A les 20,30 hores del dia 12 de gener de 2.015 i amb l´assistència dels senyors a dalt esmentats, es 
reuneixen a casa de la vocal Mª José Falcó. 

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-Rua 

Ha vengut na Cati Coll, una mare de l´escola, per ajudar a decidir el tema de les desfresses. 

Joan explica que la idea que tenen les mestres d'infantil és anar d´els superherois de la 
llibertat d'expressió. Trobam que és una idea molt complicada per nins d'infantil. 

La idea que proposa na Cati es “l'abeja Maya”, que té molts de colors. La carrossa seria una 
colmena. Elles no han pensat com han de ser les fresses. Es decideix triar aquesta opció. 

Ara s'ha de veure què es fa. 

Maribel i Cati poden treure els patrons. Sally xerrarà amb les mestres d'infantil per si els 
pareix bé sa idea. S'haurà de repartir una circular sobre la rua. Després es faria una reunió amb els 
que s'han apuntat.  

Grup Rua: Sally, Mª Jose, Joan, Cati, Maribel, Katina, Mariabel, Cris, Mª Antònia i Teresa. 

En Joan coneix una modista que ho fa molt bé i barat. Li demanarà si ho pot fer. També es 
pot demanar a sa mare de na Katina.  

Mª Jose és partidària d'emprar bosses fems i goma eva i no anar a cap modista. Es decideix 
que es farà així. 



 

 

2-Sant Antoni 

La torrada es farà dia 23 de gener. 

Pep va xerrar amb Proideba. Els hi va dir que els doblers de sa torrada no aniran destinats 
cap a ells. Que poden venir i montar sa seva paradeta. 

Es proposa sortejar 3 vals de 10€ per gastar a Proideba. Es decideix que sí. 

Hem trobat palanganes a 2€ i es comanaran aquí. 

Es  proposa vendre begudes o també els postres. També podem vendre cafè. Es decideix que 
de moment durem cafeteres i vendrem es cafè. Les altres propostes queden per a la diada. 

Pep ha trobat un grup de dimonis i batucada que no ens cobren però els hem de convidar a 
sopar. Es decideix que sí. Aproximadament seran 10 persones. 

L´ajuntament ens deixa taules, cadires i torradores. 

S'ha de dur equip de so. 

Mª Jose s´ocuparà de comprar es pa. Arnau o Sally s'ocuparan de comprar es vi. 

Mª Antònia s'afegeix al grup de sa torrada. Comprarà aigua, tassons, servilletes, cafè, sucre, 
tassetes i herbes. 

L'any passat es cobrava 5€. Es fa  votació per decidir el preu del tiquet i surt per majoria que 
s´ha de vendre a 5€.  

Pep farà sa circular. 

3-Comunicacions via watssapp 

Na Dami proposava fer grups i que cadasqú s'ocupàs d'enviar comunicacions. Es vota i surt 
per majoria que no. 

4-Excursions 

L'escola no ens ha facilitat el detall de les excursions previstes .Es destinarà una quantitat a 
cada nin que és soci. 

Dami dividirà l'import entre els nins socis. 

Si es treu premi a sa rua es destinarà a excursions, colònies i viatge d´estudis. 

 

 



 

 

5- Precs i preguntes. 

Na Tania ha demanat una baixa temporal. 

Àngel, el monitor ajudant de l´activitat extraescolar de futbol, no cobra .Hi ha molts nins i 
un monitor és insuficient. Es proposa pagar-li 50 € i es decideix que sí. 

Joan ha trobat un local per fer zumba els dematins. Es decideix deixar-ho anar, ja que de 
moment és suficient el que tenim i tampoc hi havia massa demanda. 

Es comprarà un equip de  música de 200€. 

El servei d´atenció als pares té  molt poca demanda. Es proposa fer-ho una vegada al mes i 
finalment es decideix que es farà quinzenalment només durant una hora. 

 

A les 23´18 hores i, sense més punts a tractar, s´aixeca la sessió. Es deixa fixada la propera 
reunió per dia 02/02/15. De tot això don fe com a Secretària. 

 

VIST-I-PLAU                                                                        VIST-I-PLAU 

EL PRESIDENT                                                                    LA SECRETÀRIA 


