
 

 

 

 

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 
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 

Tania Maletz Alsleben 

Mª Antònia Buades Niell 

Cristina Navarro Izquierdo 

Isabel Sales Sosa 

 



 

 

 

ABSÈNCIES: 

Vocals: 

Pilar Cebrero Mora 

 

A les 20,25 hores del dia 4 de març de 2.015 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-Reunions amb direccióóóó 

Es va fer una reunió amb en Tomeu Martorell, que és un responsable de RRHH de Palma. 
Se´ns va explicar que volien acomiadar al professor Toni Agüera. 

En Pep diu que va exposar les queixes per la mala gestió que s'ha fet del tema. 

A partir d'ara a les reunions amb direcció hi aniran dues persones. 

El viatge estudis de segon ESO es suspèn,i es farà una activitat alternativa a Mallorca. Com 
que això es més econòmic, des de direcció ens demanen que els doblers sobrants es destinin a 
comprar uns altaveus que l'escola necessita. Hi ha diferents opinions: uns creuen que sí hem de 
col.laborar i altres que no, que primer s´ha de destinar als nins que són socis.  

Es discuteix el tema de que som una associació sense ànim de lucre i que no podem obtenir 
benefici, però això no vol dir que haguem de haguem de deixar el compte a 0. 

Uns opinen que el màxim de subvenció a l´activitat alternativa al viatge ha de ser l'import de 
la quota pagada i altres creuen que no. 

Segons els pressuposts que tenim aprovats, 2.000€ van destinats a viatge d´estudis. Es 
decideix que de moment no es canvia. Per tant, no subvencionam els altaveus de moment. 

La berenada que havia de fer Proideba es va posposar i es farà el dia del llibre, també 
aprofitaran per fer una venda de llibres.  



 

 

Vàrem trobar dins la nostra bústia un paper d'una editorial, que ens ofereix vendre llibres el 
dia del llibre. Ells ens envien els llibres i noltros podem posar el preu que volguem, només 
pagaríem els que haguem venut.  Podríem posar una paradeta el dia del llibre, però no sabem si es 
pot fer, a lo millor és competència deslleial a les llibreries. A dins l'escola és gairebé segur que no 
ho podrem fer i, a més, hi ha el de Proideba que fan el mateix. 

Només hi hauria 4 persones disponibles. Es vota i surt que no es fa. 

2-Destí del premi de la Rua 

Hem guanyat 1.050€ i hem gastat 400€ , per tant tenim un benefici de 650€. Les opcions que 
surten per destinar el premi són que es destini o a excursions o a colònies. Es fa una votació i surt 7 
vots a favor de les excursions i 3 vots a favor de les colònies. Per tant, es destinaran els doblers a 
excursions. Cada nin disposarà de 16 € de descompte a les excursions pendents. 

3-Control de les excursions 

A les properes excursions hi haurà diferent preu entre els socis i els no socis. 

Als centres públics normalment hi ha una persona que comunica les sortides entre el centre i 
les apima. Es proposa que una persona de la junta s'encarregui. Na Tania s´ofereix voluntàriament 
per dur a terme aquesta tasca. Ja se li ha dit a direcció que s'han de descomptar 14€ a cada nin de les 
excursions i de moment no s'ha fet. Es tornarà insistir en aquest tema.  

4-Dropbox i comunicacions 

Dropbox és un disc dur on es poden penjar tots els arxius i es poden compartir. En Pep 
explica el funcionament i diu que a partir d'ara tot ho posarem allà. 

Na Dami està preparant com fer comunicacions a través de correus electrònics.. 

5-Extraescolars i eventuals 

El monitor de dibuix, pintura i divercreació comença a fer feina i ens ha oferit una 
companya seva per substituir-lo.  

A l´activitat de guitarra el primer dia hi va haver molta gent. Ara veurem el proper dia 
quanta gent hi va. El professor repartirà els fulls d'inscripció als nins.  

Es fa el comentari que el professor de futbol no agrada. De cara a l'any que ve s'ha de mirar 
una persona responsable. Hi va haver un dia que els dos professors varen estar malalts i va venir un 
altre jove a substituir-los Aquest és professor de volei i ens ha oferit fer aquesta activitat. Es tendrà 
en compte per l´any que ve. 

El professor de tennis ha dit als pares que el dia que fan la classe a l'escola hi ha moltes 
molèsties i vol que es faci sempre a l´Sport Inca. Lo que ha explicat el professor als pares no és la 
realitat. Pareix que no vol tornar a fer classe a s'escola, però es va comprometre a acabar el curs.  



 

 

La Diada de La Fuerza de Álvaro es fa dia 25 abril. A les Apima ens demanen un dibuix en 
un fol groc de cada nin, també demanar als pares si volen fer coques i si hi ha gent per fer de 
voluntari. 

Apima flower (benvinguda a la primavera) o Apimavera tots vestits de blanc i decoració 
floral. Es va demanar el pavelló si fa mal temps i ens han dit que en principi no hi ha problema. Es 
discuteix si fer-ho en dijous o divendres.. Es decideix que es farà dia 26 març. En Joan xerrarà amb 
direcció. 

Mª José ensenyarà a fer les flors. Es donarà berenar, na Inès mirarà què és lo que tenim de la 
darrera vegada. 

5-Diada familiar 

Dia 19 d´abril es farà la diada. S'ha de fer una reunió exclusiva per aquest tema abans de 
Pasqua. Es farà una paella, ho fa el mateix que l'any passat i ens cobra 4€.  

Surt la idea de fer un concurs de tartes. 

En Pep demana si es farà una rifa d'objectes o vals q ens hagin regalat. A la propera reunió 
que cada un dugui un llistat dels objectes o vals que hagi pogut aconseguir. 

6- Precs i preguntes. 

No n´hi ha. 

 

A les 23´15 hores i, sense més punts a tractar, s´aixeca la sessió. Es deixa fixada la propera 
reunió per dia 30 de març. De tot això don fe com a Secretària. 

 

VIST-I-PLAU                                                                        VIST-I-PLAU 

EL PRESIDENT                                                                    LA SECRETÀRIA 


