


ASSEMBLEA 
EXTRAORDINÀRIA

Ordre del dia:
 
• Lectura i aprovació de l'acte anterior
• Presentació de la nova Junta directiva
• Presentació de la WEB de  l’APIMA amb la informació 

què fem, què farem i què voldríem fer



QUI SOM

Josep Aguiló Forteza. President
Maria Rigo Amer. Vicepresidenta
Maria Bel Palau Riera
Teresa Navarro Izquierdo
María José Falcó Casán
Maria del Pilar Jiménez Cortés
Damienne Bragard
Cristina Vanrell Verdejo
Arnau Llabrés Mesquida
Cristina Navarro Izquierdo
Katina Florit Company
Tania Maletz Alsleben
Mª Inés Carballo Alomar
Maria Magdalena Llompart
Isabel Sales Sosa
Pilar Cebrero Mora
Maria Antonia Buades Niell



WEB

apimalasalleinca.wordpress.com

http://apimalasalleinca.wordpress.com/


COM 
FUNCIONAM

• Es realitzen reunions mensuals
• Si es considera oportú es realitzen reunions 

extraordinàries
• Grups de treball
• Atenció a pares



ON 
COL·LABORAM

• La Salle
• Proideba
• Fundación La Salle Acoge
• Joan XXIII



QUÈ FEM EN 
AQUESTS 

MOMENTS

• Activitats extra escolars
• Construïm la pàgina WEB
• Preparam conjuntament amb l’escola les Nadales a Santa 

Maria La Major
• Ajudam a la xocolatada a favor de Proideba
• Preparam una torrada per Sant Antoni
• El regal de NADAL a les classes  d’infantil (Patges reials)



QUÈ FAREM

• Modificar els estatuts
• Organitzar una diada familiar
• Col·laborar econòmicament per poder abaratir les colònies 

d’infantil i primer cicle de primària, viatges d’estudis de 6è i 
2n ESO

• Col·laborar econòmicament a la diada esportiva LA SALLE
• Pagar el lloguer i el personal de l’equip de música de la festa 

de final de curs



QUÈ VOLDRÍEM 
FER

• Voldríem aconseguir si es pot subvencionar part del preu de 
les excursions

• Fer un carné de soci per obtenir descomptes als comerços 
d’Inca

• Posar una hora mensual per a l’atenció a pares a part dels 
altres canals de comunicació

• La junta té fills a tots els nivells educatius i volem cercar 
diferents opcions per a tots

• Participar a la rua
• Moltes altres coses que a mesura del possible es puguen fer...



DE QUÈ 
DISPOSAM

• Per poder realitzar totes les activitats, advents, col·laboracions no es 
podria fer sense les quotes que pagam tots, ara bé es podrien realitzar 
més coses, abaratir preus a les activitats extres com colònies, excursions i 
viatges i fins i tot si hi hagués més socis abaratir la quota. Per tot això 
disposam aproximadament de :

 12.000€ d’entrades amb quotes
 1.300€ de saldo anterior
 Tenim unes despeses de 11.300€
 Ens queda 2.000€ 
• Com es de suposar no queda massa així i tot s’intentarà fer tot el possible 

per poder realitzar tot el que voldríem fer.



GRÀCIES

• Estareu informats de tot el que es faci a la 
plana WEB

 apimalasalleinca.wordpress.com
• Per a qualsevol suggerència, demanda o 

queixa la podeu fer arribar a la bústia que hi 
ha devora direcció o bé al correu de l’ APIMA

 apimalasalleinca@lasallevp.es

mailto:apimalasalleinca@lasallevp.es
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