
 

ACTA REUNIÓ JUNTA ORDINARIA 
 
 
Data 
20 d’octubre de 2015 
 
Assistents: 
 
Iolanda Arboleas, Montse Fornells, Alex Morales, Farners Coll, Lídia Ruz, Fina           
Espinosa,Eva Pesaferrer, Eva Cañellas, M.José López,  Roser Puigdefàbregas. 
 
Excusen la seva presència: 
 
Agnès Alegrí, Mercé Ribas, Sílvia Teixidor, Mònica Genoher , Anna Lecha, Carme            
Mola,, Sandra Astigarraga, Rosa Bertran, Montserrat Alòs, Carme Pascual 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Lectura de l’acta anterior 
2- Visita regidors 
3- Propera visita Director ensenyament sr. Bayot 
4- Carmanyola esmorzar 
5- Playback 
6- Altres temes 
 
 
1 – Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
2- Visita regidors 
 
Després de la reunió han de venir els regidors de l’ajuntament de Sils per tal               
d’ensenyar l’institut. 
 
3 - Propera visita Director ensenyament sr.Bayot 
 
El 28/10/2015 el director d’enseyament a Girona, el senyor Bayot, vindrà per parlar             
del nou institut. 
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4- Carmanyola esmorzar. 
 
L’Alex ens ensenya els diferents pressupostos per a la carmanyola per l’esmorzar,            
es decideix fer la de l’empresa Reclam Publicitari, els colors que es tria es el vermell                
i el negre. Es demanaran 200 unitats i es vendrien per 3 euros. 
 
5 - Playback 
 
Es parla que farem una actuació. 
 
6- Altres temes 
 

- Subvenció de l’ajuntament, per tal que els diners que ens ha donat            
l’ajuntament siguin per tots els alumnes de l’institut s’acorda que aquest any            
les excursions dels alumnes siguin pagades amb els diners que ens han            
donat. 

- S’acorda donar de baixa el telèfon de l’AMPA. No es fa servir. 
- La Farners i la Lídia ja han fet el traspàs amb en Marcel pel càrrec de                

tresorer. Ens porten una càmera de vídeo i un trípode, sembla ser que són de               
l’AMPA i es va comprar per a un projecte de l’institut. 

- La Gemma Rodríguez ha deixat l’institut i es necessita un nou membre per tal              
que formi part del consell escolar. L’Eva Cañellas s’ofereix. 

 
. 
 
Finalitza la reunió i no es queda per la propera reunió 
 
 
 
 
Mercé Ribas Montse Fornells 
Presidenta Secretaria 
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