
 

 
 

ACTA   REUNIÓ   JUNTA   ORDINARIA 
 
 
Data 
17   de   juliol   de   2017 
 
Assistents: 
 
Montse Fornells,Mònica Genoher, Farners Coll, Mercé Ribas, Anna Vitlloch, Anna          
Lecha,   Lídia   Ruz,   Eva   Teixidor,   David   Corredor,   Eva   Pesaferrer   i   Iolanda   Arboleas 
 
Excusen   la   seva   presència: 
 
Fina   Espinosa,   Eva   Cañellas,   Agnès   Alegrí,   Germma   Masmiquel,   Carme   Mola. 
 
ORDRE   DEL   DIA 
 
1-   Lectura   de   l’acta   anterior 
2-   Pintar   institut 
3-   Propostes   per   a   invertir   els   beneficis   de   l’AMPA 
4-   Nou   institut   -Propostes 
5-   Playback 
6-   Altres   temes 
 
 
1   –   Lectura   i   aprovació   de   l’acta   anterior 
 
2   -   Pintar   institut 
 
La Iolanda proposa contractar un pintor, a part de la façana també s’haurien de              
pintar   una   paret   de   tots   els   mòduls. 
L’Anna   L,   i   la   Farners   s’encarregaran   de   buscar   pintors   per   tal   que   facin   pressupost. 
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3   -   Propostes   per   a   invertir   els   beneficis   de   l’AMPA 
 
L’AMPA   té   uns   diners   i   s’acorda   fer-los   servir   per   a   l’institut. 
Des de l’institut ens demanen: cortines per les aules, una taula alta, marcs i estris               
pel   taller   de   cuina.   Des   de   la   junta   s’acorda   que   aquest   material   es   pot   comprar. 
 
Demanen un projector gran, un toldo pel pati, taules per una aula i el pintor per                
pintar   l’institut.   De   tot   això   es   demanarà   pressupost   i   es   valorarà. 
 
4   -   Nou   institut.   Propostes 
 
5   -   Playback 
 
L’Anna   Vitlloch   i   l’Agnès   Alegrí   aniran   a   la   reunió   per   la   Marató. 
Aquest any en principi es farà el mateix que els altres anys, els professors i pares                
actuaran   al   playback   i   es   col·laborarà   en   el   que   calgui. 
 
6   -   Altres   temes 
 

- S’acorda que es faci una cursa/caminada i per acabar es faci una butifarrada             
per a tothom. Es proposa que la gent pagui 1 o 2 euros per persona així                
poder   comprar   pa   i   begudes.   Es   proposen   dos   dies   el   8   o   el   12   d’octubre. 

- A les aules de quart les taules i cadires són més grans, es demana que es                
pugui   passar   alguna   als   alumnes   dels   altres   cursos   que   siguin   més   alts. 

- Ja hi ha les dates per als intercanvis, aquest any s’anirà a Holanda,             
Alemanya   i   a   Finlàndia. 

- Es proposa que aquest any l’AMPA compri auriculars per donar/vendre als           
socis   i   no   socis   de   l’AMPA.   La   Lídia   Ruz   mirarà   preus. 

- Aquest   any   el   comiat   de   quart   es   farà   al   pavelló. 
 
 
Finalitza   la   reunió. 
 
 
 
 
Mercé   Ribas Montse   Fornells 
Presidenta Secretaria 
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