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ACTA REUNIÓ JUNTA ORDINARIA 

 

 

Data 

9 de febrer de 2016 

 

Assistents: 

 

Montse Fornells, Alex Morales, Fina Espinosa,Eva Pesaferrer, Eva Cañellas, Mercé 

Ribas, Mònica Genoher , Anna Lecha, Montserrat Alòs,Farners Coll, M.José López, 

Sílvia Perpinyà. 

 

Excusen la seva presència: 

 

Lídia Ruz, Carme Pascual, Roser Puigdefàbregas, Carme Mola, Agnès Alegrí, Sílvia 

Teixidor, Rosa Bertran 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1- Lectura de l’acta anterior 

2- Subvenció 

3- Traspàs esmorzars divendres 

4- Carmanyola esmorzar 

5- Portes obertes 

6- Altres temes 

 

 

1 – Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 

2- Subvenció 

 

La subvenció que l’Ajuntament de Sils ha donat pels alumnes de Sils de l’Institut 

s’ha d’invertir. S’acorda que la directora de l’institut faci una memòria explicant que 

els alumnes empadronats a Sils no han hagut de pagar més quota per a poder fer la 

inversió. 

L’AMPA hauria de fer un certificat explicant que ha donat la resta dels diners 

necessaris per a fer la inversió. 

La Farners parlarà amb l’ajuntament de Riudarenes per si ells poden subvencionar 
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als alumnes de Riudarenes. 

 

3 - Traspàs esmorzars divendres 

 

L’últim divendres abans de setmana santa  serà l’últim dia que els de quart vendran 

els entrepans i les pastes, després ja ho faran els de tercer.  

Es demanen pares/mares voluntaris. 

 

4- Carmanyola esmorzar. 

 

Ja s’estan repartint les carmanyoles.  

S’ha d’acabar de fer el repartiment. 

 

5 - Portes obertes 

 

El 5 de març es faran les portes obertes a l’institut. Com cada any l’AMPA 

organitzarà el cafè.  

 

6- Altres temes 

 

Es proposa fer samarretes amb el logo de l’institut. 

L’Àlex i la M.José miraran a vàries empreses. Es proposa que hi hagi dos models el 

de samarreta estandar i samarreta amb tirants. 

 

Finalitza la reunió 

 

 

Mercé Ribas      Montse Fornells 

Presidenta      Secretaria 

 

 


