
 

 

 

 

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 
DESEMBRE 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 

Tania Maletz Alsleben 

Isabel Sales Sosa 

 

 



 

 

ABSÈNCIES: 

Vocals: 

Mariabel Palau Riera 

Pilar Jiménez Cortès 

Pilar Cebrero Mora 

Mª Antònia Buades Niell 

 

A les 21,10 hores del dia 4 de desembre 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-Reunióóóó comunitat educativa 

El dia 03-12-14 es va celebrar una reunió entre la comunitat educativa d´Inca i la conselleria 
d´educació. 

El president comenta que es va assabentar de rebot, ja que ell no va rebre el correu. Arnau 
va assistir a la reunió i diu que hi havia molt poca gent. Ningú sabia perquè era la reunió. Varen 
intentar justificar el TIL. La presidenta de les Apimas va xerrar de les deficiències dels centres, 
sobretot del Miquel Duran i Saurina i del Berenguer d´Anoia. Es reclamen una altra escola i un nou 
institut. No va servir per res la reunió. 

Hi ha la idea de formar una associació d´Apimas dels centres concertats, amb la intenció de 
fer reunions bimensuals per posar en comú idees i problemàtiques. 

Pilar Jiménez ha decidit abandonar la junta perquè no té temps. Acabarà les feines que té 
començades. 

Hem de fer autocrítica: si estam a la junta hem de col.laborar, el que no pugui fer-ho pot 
decidir abandonar en qualsevol moment. Sempre fan feina els mateixos. 

 



 

 

 

 

2-Nadales, xocolatada, Reis i Sant Antoni 

Les nadales seran dia 22 a Sant Domingo, encara no sabem l´hora. Es parla de proposar fer-
ho al claustre, però finalment es decideix que no. Ens demanen ajuda i es comenta una altra vegada 
la mala experiència viscuda l'any passat. 

Tothom per entrar a l´església ha d'entregar un quilo de menjar ,això farà que l'entrada sigui 
més lenta. Hauríem d'ajudar a entrar i col.locar gent. Qui està disponible dia 22?6 persones són les 
que poden: Joan, Katina, Cristina, Inès, Tania i Teresa. Hem de xerrar amb na Jero i explicar el que 
estam disposats a fer. 

S´hauran de fer les següents tasques: recollida d´aliments, organitzar, col.locació dels  pares, 
montar l´equip de música ( probablement el diumenge es podrà deixar montat).  

A partir d'ara si hem d'ajudar a l'escola volem que ells també s'organitzin. 

Sally comenta de seguir com sempre comprant xuxeries pels nins de menjador. Es decideix 
que sí. L´any passat es varen gastar 358 € en regals de Nadal. Els mestres fan una llista del que 
necessiten, només es fa a infantil i primer cicle de primària. Inès xerrarà amb na Jero de com 
organitzar-ho. 

La xocolatada possiblement es faci dijous 18.Va quedar ben clar amb l´escola que només 
per fer net no estam disposats a col.laborar. És un acte que organitza pastoral i els beneficis són per 
Proideba. Hem demanat que s'estableixin grups de feina. Les activitats extraescolars faran 
espectacle: xiqui-ritme, dansa creativa, zumba kids. En Joan diu que ell també necessitarà ajuda. 

En Joan diu que no està d'acord en fer regals a tots els nins, proposa que només s'han de fer 
als que siguin socis de l´apima. Es discuteix i arribam a la conclusió que són nins massa petits per 
fer aquestes distincions. Es decideix seguir igual. 

Qui pot ajudar a sa xocolatada?. S´ofereixen Sally, Mª Jose, Pep, Katina, Inès, Tania, 
Cristina. 

Pep llegeix un correu amb una resposta que va enviar a un pare que diu que de moment no 
es farà soci fins que vegi com funcionam.  

Reis: la idea és fer una carrossa de material reciclat, ja tenim remolc i tractor. Jero ens deixa 
el pati si ho feim el mateix dia. Na Cati, professora de tecnologia, ens ofereix un arbre de botelles 
que han fet. Els nins anirien disfressats d'arbre. Qui pot col.laborar?. Hi ha poca gent disposta a 
participar. Es decideix deixar-ho anar. 

Sant Antoni: Proideba diu q la recaptació serà per ells. Hem traslladat la nostra queixa de 
l'any passat. Estam pendents de fer una reunió amb ells, no ho hem pogut fer per qüestions d'horari. 
No sabem quin es el seu plantejament. No estam disposats a fer res si tota la recaptació se la queden 
ells. També podem destinar la nostra part a beneficis socials de la nostra ciutat o escola. No hem fet 



 

 

cap activitat per recaptar doblers. Ara no farem actes solidaris, ja que tenim pocs socis. 
Diferenciarem clarament un preu per soci i un per no soci.  

Passarem una llista a secretaria dels que són socis.  

Pep demanarà pressupost de carn per la torrada. Es decideix que els tiquets costin 6 € als 
socis i 8 € als no socis.  

3-Estat de comptes 

 Només tenim 8.000€ de socis. 

4-Altres 

Hi ha queixes de que sempre fa feina la mateixa gent. Es planteja fer grups de feina.  

Xocolatada: Joan serà el responsable del grup. 

Nadales: Arnau responsable del grup. 

Sant Antoni: Pep serà el responsable. També s´apunten Mª Jose, Joan,  Sally, i Katina. 

Hi ha hagut queixes del professor de tennis perquè se'n va sense que hagin recollit a tots els 
nins. Per gener es canviarà de professor. 

5- Precs i preguntes. 

No n´hi ha. 

 

A les 23´55 hores i, sense més punts a tractar, s´aixeca la sessió. Es demana deixar fixada la 
data de la propera reunió, però no es fa. De tot això don fe com a Secretària. 

 

VIST-I-PLAU                                                                        VIST-I-PLAU 

EL PRESIDENT                                                                    LA SECRETÀRIA 


