
 

 

 

 

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 5 DE MAIG DE 2.015 A L ES 
20H30 

 

ASSISTENTS: 

President: Pep Aguiló Forteza 

Vocals:  

Arnau Llabrés Mesquida 

Joan Morro Vallori 

Tania Maletz Alsleben 

Mª Antònia Buades Niell 

Katina Florit Company 

Mª José Falcó Casan 

Damienne Bragard  

 

ABSÈNCIES: 

Vocals: 

Pilar Cebrero Mora 



 

 

 

Isabel Sales Sosa 

Inès Carballo Alomar  

Cristina Navarro Izquierdo  

 

O R D RE  D E L  D I A 

1- Aprovació actes anteriors 

−aprovació de l'acta del dia 04/03 

−aprovació de l'acta del dia 30/3 

S’aprova que no sortiran noms a les actes. Assignació genèrica d'opinions i responsabilitats. 

 

2- Elecció de Secretari/a:  

Mª Jose Falcó es presenta voluntària i s'aprova l'assignació al càrrec. 

 

3- Proposta calendari de reunions ordinàries:  

S'estableix com a pauta assignar els primers dilluns dimarts i dimecres alterns de mes. Així, les 
próximes reunions ordinàries se celebraran així: 

Dilluns 1/6/15, Dimarts 7/7/15, Dimecres 5/8/15, Dilluns 7/9/15, Dimarts 6/10/15, Dimecres 
4/11/15, Dilluns 14/12/15, Dimarts 12/1/16, Dimecres 3/2/16, Dilluns 7/3/16, Dimarts 5/4/16, 
Dimecres 4/5/16, Dilluns 6/6/16, Dimarts 5/7/16 

4-  Tresoreria: 

S'exposa que a dia d'avui l'Apima té 9160, 53, però amb una previsió de despesa (a falta de 
determinar l'import final exacte dedicat a subvenció per excursions) immediata prevista 
d'aproximadament 7.200€. En cas de confirmar-se aquest import, la despesa aquest curs superaria 
els ingressos. I els fons de l'associació procedirien dels cursos passats. 

5- Extraescolars i events 

S'exposa: que s'ha canviat la professora de Zumba, que la nova cobrarà 150€, que se dona de baixa 
l'activitat de Volei per falta de quorum, que l'activitat d'Escacs no s'arriba a crear per falta d'interès a 
la proposta, i que l'activitat de Guitarra és un èxit. 



 

 

Pel Final de curs, s'exposa que després de plantejar a la Direcció del centre fer una festa a l'ocasió 
del festival de final de curs, i davant la negativa d'aquesta explicant que el festival acaba massa tard, 
es proposa com a alternativa fer una festa de final de curs de les activitats extraescolars. 7 vots a 
favor, un en contra 

Se planteja el dia: 29/5; de 18h a 20h espectacle, i a les 20h sopar (pendent d'aprovació per part del 
centre). 

Es creen comissions de feina: 

- Esdeveniments i extraescolars 

- Presidència, Tresoreria, Secretaria 

- Coordinació escolar: activitats lúdiques, excursions, xerrades per pares 

 

S'acorda que per evitar descontrolar l'us i creació de carpetes al Dropbox, només un membre de la 
junta les administrarà. 

També s'acorda diferenciar el document “To Do List” dirigit a recollir aquelles tasques i feines 
establertes que s'ha de realitzar, d'un document dedicat a la “Pluja d'idees” on es recolliran les idees 
que en tot cas estan pendents de discussió, aprovació, definició i implantació. 

 

6- Excursions 

S'estableix pel curs pròxim una subvenció de 5 euros per excursió per nin soci, i en els casos en què 
l'excursió no arribàs a aquest import, la subvenció serà igual a l'import de l'excursió.  

S'acorda una subvenció de 25€ pel viatge dels alumnes de 6è de primària, i mantenir els 40€ pels 
alumnes de 2on d'ESO per què ja s'han compromès. 

 

7- Documentació per nous pares 

Queda delegat preparar i coordinar amb secretaria el repartiment de formularis tant per noves 
sol.licituts d'Inscripció com per les renovacions. 

8- Precs i preguntes 

 

VIST-I-PLAU                                                                        VIST-I-PLAU 

EL PRESIDENT                                                                    LA SECRETÀRIA 


