
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 4
DE SETEMBRE DE 2.015A LES20:00H.

ASSISTENTS:

PepAguiló Forteza

Arnau LlabrésMesquida

TaniaMaletzAlsleben

DamienneBragard

Maria InèsCarballoAlomar

Pilar CebreroMora

MercedesNieto

ABSÈNCIES:

MªAntòniaBuadesNiell

KatinaFlorit Company

Mª JoséFalcóCasan

JoanMorroVallori

CristinaNavarro Izquierdo



A les 20:00 hores del dia 04 desetembrede2.015 i amb l´assistència dels senyors a dalt
esmentats, es reuneixen a la seu de laConfraria.

Presideix la reunió D PepAguiló, en la sevaqualitat dePresident de laJuntaDirectiva.

Conformeal queestà disposat a l´Art. 21 punt 6 delsEstatuts, la reunió resulta vàlida, ja
quehi assisteix lameitat mésun delsmembresde laJunta.

Constatada la validesade la reunió, es procedeix al següent:

O R D RE D E L D I A

1.-Aprovació acta.

L’actade la reunió anterior quedaaprovada.

2.-Loter ia deNadal.

Unmembrede la juntaha demanat información sobreel procediment aseguir per fer les
participacions de la loteriadeNadal. Ens informadeque l’Administració de loteria no
seencarrega, queés la pròpiaassociació la quehadecomprar la loteria queconsideri
pertinent i fer les boletes departicipació.
Com quehi ha dubtes del procediment es decideix votar a lapròxima reunió si es dur o
no endavant.

3.-Mòbil.

Capmembrede la juntapresent ha recollit informació de les tarifes possibles.
Segueix pendent.

4.-Coreografia.

Degut a l’absència de la persona encarregadaquedapendent.

5.-Revisió del guió de les tutor ies.

El president indica que la intervenció ha deser ràpida i senzilla per no llevar tempsals
tutors i ques’han d’evitar preguntes donant la possibilitat dequees facin el dia de
portes ofertesaixí coma travesdel nostrecorreu electrònic.
Es fan petites puntualitzacionsal guió penjat al dropbox:
-La targeta s’entregaràals quees facin socis pagant amb efectiu, per giro entregant
document Sepa o presentin document d’ ingrésbancari al mateix moment ques’entrega
el full d’ inscripció.
No s’admetrà ques’ indiqui en el full d’ inscripció “ ingrés”per fer-ho en data posterior ,
ja queel curs passat aquesta possibilitat vagenerar impagaments..
Sedona la possibilitat de fer-sesoci en qualsevol moment però els beneficis quesuposa
no seran retroactius.
-El full d’extraescolarss’entregaran el dia de la tutoria si l’escola téel seu fet i els
podem entregar conjuntament.



6.-Tutor ies.

El document definitiu on s’ indica qui ha d’anar acada tutoria es penjaràal dropbox.

7.-Distr ibució anual dels events.

Un del responsables de la comissió d’events ensexplica com han fet el repartiment de
les feinesa cada un dels events quees faran durant tot l’any.
Cada event téun membrede la comissió responsable i per sorteig s’han assignat als
demèsdemembresde la juntaper al muntatge i desmuntatgedel event demanera que
cada un denosaltres té:
- 6 festes en les quehem decol·laborar muntant o desmuntat segons enshagi
tocat.

- 2 a les quehem departicipar totsobligatòriament i quesón el dia deportes
ofertes i el dia de la diada familiar.

En casdequeno puguemcol·laborar un dia delsassignats o si volem canviar el torn o
haurem de fer entrenosaltres i semprecomunicar el canvi al responsablede l’event per
quefaci la corresponent modificació.

8.-Atenció a pares.

El membrede la junta ques’encarregava el curs passat no tédisponibilitat.
S’ofereix unaltremembre i s’acordadonar atenció als pares el primer divendres decada
mes.

9.-Portes ofer tes

La tresorera entregaràuna propostaa la comissió d’events i extraescolars laqual
procediràal repartiment de les diverses tasquespenjant el quadreal dropbox.

10- Precs i preguntes.

No n´hi ha.

A les 21:38 hores i, senseméspuntsa tractar, s’aixeca lasessió.

Es comenta que la propera reunió serà dimarts dia 6 d’octubre de 2015, però
com es va decidir incloure tambéel dijous a la roda de dies per reunió s’hauria de fer el
dilluns dia5 d’octubre .

Detot això don fecom aSecretària.

VIST-I-PLAU VIST-I-PLAU

EL PRESIDENT LA SECRETÀRIA


