
 

 

 

 

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 30 DE 
MARÇ DE 2.015 

 

ASSISTENTS: 

President: Pep Aguiló Forteza 

Vocals:  

Teresa Navarro Izquierdo 

Mª José Falcó Casañ 

Inès Carballo Alomar 

Joan Morro Vallori 

Damienne Bragard  

Arnau Llabrés Mesquida 

Katina Florit Company 

Cristina Navarro Izquierdo 

Isabel Sales Sosa 

 

 

 



 

 

ABSÈNCIES: 

Vocals: 

Pilar Cebrero Mora 

Tania Maletz Alsleben 

Mª Antònia Buades Niell 

 

A les 20,45 hores del dia 30 de març 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-Aprovacióóóó acta anterior 

L´acta anterior no està aprovada perquè no hi ha vots suficients. Es comenta que no han 
d'aparèixer els noms dels membres. De moment no es vota i l´acta no queda aprovada. 

 El president demana que vol tenir més potestat per poder prendre ell certes decisions.  

Hi ha comentaris de que el whatsapp no s'empra correctament. El president creu que se l'hi 
han de comunicar certes coses abans.  

S'emprarà més el dropbox, tots els arxius s'han de posar allà.  

2-Diada familiar 

S'ha creat un arxiu al dropbox.  

Hi ha una sèrie de comerços que han oferit productes per a la diada: Dino Xaxi (un val per 
2nins), restaurant Argentino (sopar), cas metge nou (dinar), artesania triguero (el que vulguin), 
quely (lote), can truyols (lote), bellissima (accessoris), heymo (pendent de confirmar),  kidz (un val 
de roba), llibreria univers literari (un conte), can blancos (senalla). 

Què farem amb els productes?. La idea és vendre tiquets i després fer un sorteig. A 1€ la 
tira. Es vota: 8 vots a favor de vendre els tiquets, 1 a favor de regalar, i una abstenció.  



 

 

Es comenta la idea de que hi hagi un regal de part de l´ Apima: un val d'activitats 
extraescolars o la quota per l´any següent gratuïta. Es vota i surt la quota.  

El cost de fer la paella és de 4€.  

Es va xerrar amb Ibanat, i  ens han dit que no tenia cap sentit el que ens van dir l'any passat. 
Per tant, en principi no hi ha d'haver cap problema. Es farà una instància a l´ajuntament per les 
taules i cadires.  

Propostes d´activitats pels nins: trencar olles ( l'any passat en vàrem comprar 20), canyes, 
pintar cares. Es pot fer una gimcana i fer les activitats pel camí, però no donarà temps a fer tantes 
coses. 

Es podria quedar a les 9´30 per pujar a peu.  

Es proposa fer un concurs de postres. El premi de la quota gratuïta, en lloc d´emprar-ho a la 
rifa,  es destinarà al guanyador del concurs.  

Es demanarà preu al grup infantil Xispes de colors. 

Podem demanar als professors d´extraescolars que venguin a la diada, i així tendrem més 
ajuda.  

Es proposa fer un lipdub, però la idea no convenç. 

Es fa una estimació de despeses: aigua, premi canyes, vi, plàtan amb bessons ametlla, cafè i 
herbes. 

A les 9'30 es farà la concentració per pujar a peu i a les 11'30 comencen les activitats. En 
arribar es fan grups de nins en funció de les edats Hi ha d´haver 4 grups, amb 3 membres de l´apima 
a cada un. 

Es creen els següents grups de feina: 

VERD ROSA TARONJA BLAU

CRISTINA INÈS PEP SALLY

KATINA Mª JOSÉ DAMI Mª ANTÒNIA

TERESA ARNAU JOAN PILAR  

Es miraran preus per fer camisetes per a tots els membres, del mateix color dels grups.  

 

 

 

 



 

 

L´ordre de les activitats serà el següent: 

VERD ROSA TARONJA BLAU

11´30-12´00 PINTAR CARES MOCADORET CANYES OLLES

12´00-12´30 OLLES PINTAR CARES MOCADORET CANYES 

12´30-13´00 CANYES OLLES PINTAR CARES MOCADORET

13´00-13´30 MOCADORET CANYES OLLES PINTAR CARES  

Hi haurà un jurat per al concurs de tartes, que triarà la més bona. Es decideix que els 
membres del jurat s´elegiran el dia de la diada. 

Es discuteix si donar cafè o no i es decideix que sí. Necessitarem dues cafeteres. El preu del 
tiquet es posa a 7€ pels socis i 10€ pels no socis.  

Es mirarà el preus dels bessons a la cooperativa i els preus de les tires pel sorteig. Pep 
s´ocupa de mirar l'alternadora, Cris de recollir les canyes i Katina de comprar aigua, plats, tassons, 
tassetes cafè i servilletes. 

S´ha de comunicar per whatsapp la diada als diferents grups aquesta setmana, abans de les 
vacances. Dia 13 es repartirà la circular i es començaran a vendre tiquets a l´escola.  

Les tasques per després de dinar són les següents: 

VERD ROSA TARONJA BLAU

FER CAFÈ TARTES

VENDRE 

TIQUETS RIFA FER CAFÈ  

3-Altres 

Passat festes es començaran les activitats de volei i escacs. Està pendent fixar dia , el més 
probable es que es faci els dilluns i dimecres,  ja que ara no hi ha tennis a l´escola.  

El menjador social necessita sucs, tonyina, paté i cacao en pols. Es farà una altra recollida el 
pròxim dimecres.  

4- Precs i preguntes. 

No n´hi ha. 

A les 00´35 hores i, sense més punts a tractar, s´aixeca la sessió. Es deixa fixada la propera 
reunió per dia 6 de maig. De tot això don fe com a Secretària. 

 

VIST-I-PLAU                                                                        VIST-I-PLAU 

EL PRESIDENT                                                                    LA SECRETÀRIA 


