
 

ACTA REUNIÓ JUNTA ORDINARIA 
 
 
Data 
22 de setembre de 2015 
 
Assistents: 
 
Anna Lecha, Carme Mola, Iolanda Arboleas, Mercé Ribas, Sílvia Teixidor, Mònica           
Genoher , Montse Fornells, Alex Morales, Agnès Alegrí. 
Farners Coll, Lídia Ruz, Fina Espinosa i Eva Pesaferrer 
 
Excusen la seva presència: 
 
Roser Puigdefàbregas, Sandra Astigarraga, Rosa Bertran, Eva Cañellas, M.José         
López, Montserrat Alòs, Carme Pascual 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Lectura de l’acta anterior 
2- Inici curs 
3- Playback 
4- Altres temes 
 
 
1 – Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
2- Inici curs 
 
S’incorporen a l’AMPA quatre persones noves, la Farners Coll, la Lídia Ruz, la Fina              
Espinosa i l’Eva Pesaferrer. 
 
La Iolanda comenta que hi ha hagut uns canvis en l’equip directiu, aquest curs om a                
secretària hi haurà la Glòria Garcia. 
 
3 - Playback 
 
Aquest any el playback que es farà en benefici a la marató de TV3 serà el dia                 
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19/12/2015, s’està mirant si es podrà fer al pavelló. 
A diferència de l’any passat, aquest any hauran premis per a tothom.  
L’Agnès Alegrí i la Montse Fornells seran les que aniran a les reunions. 
 
4- Altres temes. 
 

- La Sussi Abel, la mestra responsable de gestió ecològica de l’institut demana            
si es pot aconseguir una “carmanyola” per portar l’entrepà. 
L’Àlex mirarà de trobar alguna cosa. 

- En relació a la subvenció al projecte educatiu que ens ha donat l’Ajuntament             
de Sils, es mirarà de fer servir aquesta subvenció en domotitzar algunes            
aules. 

- La Farners Coll i la Lídia Ruz seran les noves tresoreres en substitució de’n              
Marcel Sallent. 

- Tema institut nou, s’intentarà esbrinar quins són els terrenys per fer l’institut            
nou i si aquests estan urbanitzats o no. 
Es faran dues cartes, una demanant a l’institut que ens digui quines són les              
mancances que tenen, i l’altre convocant a tots els partits que estan            
representats a l’ajuntament per tal que vinguin a veure l’institut. Es convocarà            
els partits el dia 20/10/2015 a les 20.00 hores. 

. 
 
Finalitza la reunió i es convoca per la propera pel dia 20 d’octubre. 
 
 
 
 
Mercé Ribas Montse Fornells 
Presidenta Secretaria 
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