
 

 
 

ACTA   REUNIÓ   JUNTA   ORDINARIA 
 
 
Data 
4   d’octubre   de   2017 
 
Assistents: 
 
Montse Fornells, Mònica Genoher, Farners Coll, Mercé Ribas, Anna Vitlloch, Anna           
Lecha,   Eva   Cañellas,   David   Corredor,   Gemma   Masmiquel. 
 
Excusen   la   seva   presència: 
 
Fina   Espinosa,   Eva   Teixidor,   Agnès   Alegrí,   Carme   Mola,   Lídia   Ruz 
 
ORDRE   DEL   DIA 
 
1-   Lectura   de   l’acta   anterior 
2-   Dia   esportiu   22   d’octubre 
3-   Reunió   pares   inici   curs 
4-   Playback 
5-   Altres   temes 
 
 
1   –   Lectura   i   aprovació   de   l’acta   anterior 
 
2   -   Dia   esportiu   22   d’octubre 
 
El 22 d’octubre es farà una “Benvinguda Solidària” a l’institut, els professors            
d’educació   física   prepararan   una   recorregut.   Es   farà   pagar   1€   per   a   participar. 
Els   beneficis   seran   per   l’entitat   “Save   the   children” 
La Farners farà una instància a l’ajuntament per demanar les graelles, planxa,            
carbo,   taules   i   cadires,  
La   Gemma   M.   s’encarregarà   del   pa 
S’haurà   de   comprar   tovallons,   gots   i   plats. 
Es demanarà a l’institut que faci un mail a tots els pares informant de la cursa i que                  
hi   haurà   butifarrada. 
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L’Agnès   en   farà   propaganda   per   les   xarxes   socials. 
 
3   -   Reunió   pares   inici   curs 
 
Properament seran les reunions de pares, es passarà resum de les           
activitats/compres que hem realitzat per a poder explicar als pares. També es            
passarà   llista   d’alumnes   socis   de   l’AMPA   per   si   algun   pare   té   algun   dubte. 
 
4   -   Playback 
 
El   16   de   desembre   es   farà   el   playback,   aquest   any   es   farà   al   pavelló. 
 
5   -   Altres   temes 
 

- Avui a la reunió han vingut tres mares, la Cris Espinosa, la Nines López i la                
Gemma   Rodríguez   i   a   partir   d’avui   formaran   part   de   la   junta. 

- La   Farners   ens   presenta   el   pressupost   per   pintar   l’institut. 
- Aquest any l’esplai de Sils no farà la QUINA per Nadal, ens proposem que ho               

fem   nosaltres.   S’acorda   no   fer-ho. 
- El 3 de desembre es farà una Karaoke a la Laguna, els beneficis seran per la                

Marató   de   TV3. 
- Es parla del relleu d’algun membres de la junta, ja que al curs vinent ja no hi                 

seran. 
La   Montse   Fornells,   secretaria,   serà   substituïda   per   l’Anna   Vitlloch 
L’Angès   Alegrí,   comunicació,   serà   substituïda   per   la   Cris   Espinosa 

 
 
Finalitza   la   reunió. 
 
 
 
 
Mercé   Ribas Montse   Fornells 
Presidenta Secretaria 
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