
 

 

 

 

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 13 
D´OCTUBRE DE 2.014 

 

ASSISTENTS: 

President: Pep Aguiló Forteza 

Tresorera: Damienne Bragard 

Vocals:  

Mariabel Palau Riera 

Tania Maletz Alsleben 

Cristina Navarro Izquierdo 

Mª José Falcó Casañ 

Inès Carballo Alomar 

Arnau Llabrés Mesquida 

Pilar Jiménez Cortès 

Pilar Cebrero Mora 

Joan Morro Vallori 

Mª Antònia Buades Niell 

Isabel Sales Sosa 



 

 

 

ABSÈNCIES: 

Vocals: 

Katina Florit Company 

Teresa Navarro Izquierdo 

A les 20,10 hores del dia 13 d´octubre 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. Baixes Junta 

Na Maria Rigo ha vengut avui a despedir-se, ja que es dóna de baixa de la junta. S´ha de 
triar un nou vicepresident. 

Es comunica que na Cristina Vanrell també es dóna de baixa com a vocal. 

Es procedeix a fer l´elecció del nou vicepresident. Com que no s´ofereix ningú 
voluntàriament, es procedeeix a realitzar un sorteig. En aquest, surt elegida Pilar Cebrero Mora. 

2. Facebook Apima 

Ens visita n´Anete, una mare del col.legi, que s´ofereix voluntària per ajudar-nos a posar en 
marxa la pàgina de Facebook de l´Apima. Es comenta el tema i es decideix que primer seria 
convenient mirar totes les implicacions que això ens suposaria i després ja decidirem què feim. 
N´Anete ho mirarà. 

 

3. Registre Apima 

Es fa entrega d´una còpia del DNI de tots els membres per a que es pugui dur a registrar 
l´associació a Delegació de Govern. Ara mateix s´han de realitzar dos tràmits: 



 

 

• Registre com associació 

• Registre a l´associació d´Apimas a la Conselleria d´educació. 

És important que el registre es faci amb totes les dades actualitzades dels membres de la 
Junta directiva. 

 

4.Inscripció de socis 

 S´ha realitzat una circular informativa per entregar a tots els pares, ja que és obligatori 
omplir el full d´inscripció com a soci. 

 Es comenta que ens han arribat queixes de pares que es pensen que durant el mes de 
novembre se´ls cobrarà la quota com es feia fins ara. 

5.Tresoreria 

 Encara no s´han remesat els rebuts de les quotes d´activitats extraescolars del mes d´octubre, 
ja que hi ha nins que encara estan canviant d´activitat.  

6.Horari d´atenció als pares 

 Es decideix oferir un servei d´atenció als pares tots els divendres de 9 a 12. Es consultarà 
amb direcció si és possible dur-ho a terme.  

7.Extraescolars 

 L´activitat de natació ara mateix té 41 nins inscrits. En principi teníem disponibles dos 
monitors, però com que s´han apuntat més nins se n´ha hagut de posar un més. Això suposa un cost 
addicional de 0,50 € per nin. Aquest import, com que ja no el podem reclamar als pares, serà un 
sobrecost que haurem d´assumir. Es decideix que es tanca la possibilitat d´inscriure a més nins, el 
que farem serà una llista d´espera per si algú es donàs de baixa. 

 S´ha parlat amb el monitor de teatre musical i està disposat a començar l´activitat encara que 
hi hagi pocs nins. Es planteja la possibilitat de fer una demostració de l´espectacle que ha fet amb 
nins a Alcúdia. Es comentarà amb la directora per poder-ho fer. 

 Es proposa que el mes de desembre es puguin oferir noves activitats de les que estava oferint 
l´escola i que no han tengut èxit. 

 També hi ha la proposta de fer una festa de Halloween. Es tractaria de que participin tots els 
monitors de les activitats extraescolars amb una ambientació a cada una de les seves activitats. 
S´aprova per unanimitat que la festa es faci el divendres 31 d´octubre a les 17h. Queda pendent 
xerrar-ho amb la directora. 

  



 

 

8.Taller de pares 

 S´informa del taller “Coaching per a pares” que realitza na Catalina Martí, que és diplomada 
en psicologia. Tracta temes com la superació personal, educació als fills, intel.ligència personal,... 
No cobra res per la realització del taller, però es pot fer una aportació voluntària que ella destina a 
dues associacions. Demà a les 19 h hi ha una presentació del taller al col.legi Santo Tomàs de 
Aquino. Es decideix que na Tània hi vagi i després ens expliqui què ha trobat. 

 També es parla d´una jornada informativa que realitza el Consell de Mallorca sobre 
agressions sexuals a adolescents. Es contactarà amb el Consell per mirar d´organitzar-ho a l´escola. 

 

9.Fotografies de Nadal 

 Es xerra de la possibilitat de que l´Apima pugui gestionar directament el tema de les 
fotografies de Nadal. Com a candidat tenim al fotògraf Sebastià, de Sencelles. Es parlarà amb la 
directora. 

 També es proposa fer unes altres fotografies mitjançant un Photocall. S´entregaria un CD 
amb 12 fotos digitals a cada nin, i si hi ha germans es podrien fer les fotos plegats. El preu seria de 
12 € per als socis i de 17 € als no socis. Els 5 € de diferència els podríem donar a l´escola. Es 
negociarà amb la directora. 

10. Precs i preguntes. 

Es proposa fer una nova foto de grup de la Junta directiva. S´aprova la proposta per 
unanimitat. 

Es mostra un vídeo promocional de l´Apima amb un nou logo. S´acorda dur-ho endavant i 
mostrar-ho. Respecte al nou logo es planteja la possibilitat de triar-lo mitjançant un concurs entre 
els alumnes d´ESO. Ho plantejarem a la directora. 

El proper mes de novembre s´ha de fer una assemblea. 

Es proposa fer un sopar de Nadal amb la direcció, secretàries, monitors d´extraescolars i en 
Gaspar, que ens cedeix el local. Es decideix que sí per unanimitat. 

 

A les 23´45 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 


