
 

 
 

ACTA REUNIÓ JUNTA ORDINARIA 
 
 
Data 
22 de gener de 2018 
 
Assistents: 
 
Montse Fornells, Mercé Ribas, Anna Vitlloch, Gemma Masmiquel, Cris Espinosa,          
Agnès Alegrí, Gemma Rodríguez, Nines López, Lídia Ruz, Farners Coll, Anna           
Lecha, Eva Pesaferrer i Margarita Roca. 
 
Excusen la seva presència: 
 
Fina Espinosa, Eva Teixidor,Carme Mola, Lídia Ruz, Mònica Genoher, Eva Cañellas,           
David Corredor, Janina Ponsati. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Lectura de l’acta anterior 
2- Problemàtica consum 
3- Altres temes 
 
 
1 – Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
2 -Problemàtica consum 
 
Referent a la problemàtica que hi ha entre els alumnes en relació al consum de               
substàncies perjudicials per la salut, creiem que l’ajuntament s’hauria d’implicar. 
Mitjançant una instància es demanarà una reunió el més aviat possible, ajuntament,            
AMPA i institut. 
Hi ha el Centre de salut de Girona i el Centre de salut mental de Salt que tenen                  
programes sobre el tema i van a fer xerrades als instituts. Es buscarà informació. 
S’intentarà parlar amb coordinadors de jovent d’altres pobles per saber com ho fan             
per a poder engrescar als joves a fer activitats. 
Segons l’institut hi haurà una pedagoga que formarà al claustre de professors. Ique             
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segurament, alguna vegada, a les entrades i sortides vindrà la policia local i els              
mossos d’esquadra amb els gossos. 
 
3 - Altres temes 
 

- La Nines, la Gemma M, l’Agnès i la Montse el dia 10 de febrer a les 10.30                 
aniran a la reunió que es farà pel sorteig del bar de la llotja. 

- Ja s’ha pintat l’institut, la façana no s’ha fet degut a la humitat. 
- Des de l’institut estant mirant de comprar una pantalla gran per a l’aula de              

Lesbos, diran pressupost. 
- Des de l’institut ens demanen jocs de taula, d’estrategia… per a jugar a l’hora              

del pati, un cop sàpiguen quins volen ens ho comunicaran. 
 
 
Finalitza la reunió. 
 
 
 
 
Mercé Ribas Montse Fornells 
Presidenta Secretaria 
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