
 

 
 

ACTA REUNIÓ JUNTA ORDINARIA 
 
 
Data 
26 de febrer de 2018 
 
Assistents: 
 
Montse Fornells, Anna Vitlloch, Gemma Masmiquel, Gemma Rodríguez, Nines         
López, Farners Coll, Anna Lecha, Eva Pesaferrer, Margarita Roca, Carme Mola,           
David Corredor, Janina Ponsatí, Iolanda Arboleas. 
 
Excusen la seva presència: 
 
Mercé Ribas, Fina Espinosa, Eva Teixidor, Cris Epinosa, Lídia Ruz, Mònica Genoher,            
Eva Cañellas, Agnès Alegrí, 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1- Lectura de l’acta anterior 
2- Jornada portes obertes 
3 - Créixer en família 
4 - Llotja 
5 - Trobada ajuntament: tema consum 
6- Altres temes 
 
 
1 – Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
2 - Jornada de portes obertes 
 
El 3 de març es el dia de la jornada de portes obertes a l’institut, la Iolanda ens                  
explica que aquest any hi hauran uns 50 professors externs que vindran a visitar              
l’institut. 
La jornada de portes obertes començarà a les 10.00 hores i finalitzarà a les 12.00               
hores aproximadament. Aquest any no hi haurà taula rodona. 
S’acorda que tothom que pugui faci una coca. Portarem cafeteres de càpsules, i             
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s’anirà  a comprar el que faci falta, gots, plats, tovallons, pastes.. 
Nosaltres hauríem de ser-hi a les 9 hores. 
 
3 - Créixer en família 
 
Es parla del programa de créixer en família que s’ha fet aquest any i que ha tingut                 
molt bon resultat, es diu de tornar-ho a fer el curs que ve, però en lloc de fer-ho cada                   
setmana millor espaiar-ho més, fer-ho cada 15 dies. 
La proposta d’escola de pares s’acorda no fer-ho ja que fa uns anys ja es feia i es va                   
deixar de fer degut a la poca assistència.  
 
4 - Llotja 
 
La Gemma M. i la Montse van anar a la reunió de la Llotja, ens tocarà el juny del                   
2021 a la part de dalt. 
 
5 - Trobada ajuntament: tema consum 
 
Sembla ser que l’ajuntament ha contractat a una empresa per fer formació als nens,              
pares i professors. La Iolanda ens passarà les dates. 
 
6 - Altres temes 
 

- Després de setmana santa hi ha el canvi en el torn dels esmorzars dels              
divendres, ho passaran a fer els de tercer, ja hi ha pares voluntaris. 

- El 28 de febrer a l’ajuntament hi ha una xerrada - Taula de Salut, municipi               
sense fum, com a representació de l’AMPA hi aniran l’Anna Lecha i la             
Margarita Roca. 

- En relació al tema del consum, es proposa que es busqui a gent que hagi               
passat per una situació de addicció/consum i pugui explicar la seva           
experiència negativa. 
L’Anna Vitlloch demanarà a la Núria Bota si té alguns contactes. 

 
Finalitza la reunió. 
 
 
Mercé Ribas Montse Fornells 
Presidenta Secretaria 
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