
 

 

 
 

 JUNTA 29 D’ABRIL A LES 18:30 HORES 
 

Assistents: Sandra Sanchez, Marta Gil, Mar Duran, Míriam Goñi, Vicente 

Salvador, Noemi Rubio, Margarita Valero. 

 

 

1.- Lectura i aprovació de l’acta del 18 de març. S’aprova. 

 

2.-Reunió amb FAPAES.   

A la reunió vam anar Marta Gil i Sandra.  Pel fet d’estar 

associats amb ells tenim una assegurança de responsabilitat 

civil a tercers i una altra de defensa de juntes, que ja està 

tramitada. 

També ens vam parlar que en cas que fem donacions seria bo 

tenir un document perquè els béns que cedim els hi pugui 

cobrir la seva assegurança. Ja s’ha enviat el model a l’institut. 

L’únic bé material que hem donat aquest curs seria la caseta de 

l’hort i les eines. 

-També ens han passat el link dels tallers gratuïts  per a 

famílies. S’ha passat la informació pels grups de WhatsApp per 

informar i s’ha enviat el link als interessats.  

-S’ha quedat que revisarem els estatuts per adequar-los a la 

llei actual. Diuen que estan força bé, però ens recomanen 

canviar alguna cosa. Quan estiguin modificats, se’ls envien, els 

revisen i els presenten al registre ells mateixos. 

-S’han ofert a venir a alguna junta si volem.  

-Els càrrecs obligatoris de la junta són: Presidenta, secretaria 

i tresorera. Se li ha ofert el càrrec de tresorera a dues 

persones: Noemi i Esther. Esther ha dit que sí. La tresoreria la 

continuarà portant Marta, però ha de tenir un representant 



que formi part de la junta. 

Parlant de la tresoreria, el banc ja ens ha cobrat 60€ de 

comissions de dos mesos. Marta Rodríguez ha parlat amb el 

director de l’oficina i ens els tornaran. També l’oficina del 

recinte Mundet la tanquen i ara estarà al carrer Angel 

Marqués,1.  

 

3.-Comissió modificació d’estatuts: Sandra i Marta Gil faran   

les modificacions pertinents, el més aviat possible, per poder 

canviar el nom a AFA i per registrar la renovació de la junta 

que encara no està feta. 

 

4.-Hort escolar. Els alumnes ja han muntat la caseta per 

guardar les eines.  

 

5.-Extraescolars. S’han obert 4 extraescolars noves. Física 

per a 1r i 2n de batxillerat i reforç per a 1r i 2n d’ESO. Totes 

presencials. 

 

6.-Reunió amb Iddink. Van anar Marta Gil y jo. Van fer la 

demanda de posar un codi als llibres per saber a quin alumne 

pertany. Però ens van dir que era impossible. Que hi havia 

millars de llibres. Van comentar si es podia fer uns descompte 

especial als socis de l’AMPA. Comenten que si fan més 

descomptes no ens donaran l’aportació econòmica. Proposem 

que per fer la comanda a Iddink siguin socis de l’AMPA, però 

ho cobraran ells i després ens ho passaren. Als que són 

germans els hi cobraren per fill/a i després els hi reintegraran. 

No ho veiem clar i continuarem com fins ara. 

 

7.-Candidatures a la direcció de l’institut. S’han rebut dos 

correus que s’han enviat a la junta on s’informa que es 

presenten dues persones de l’institut. Míriam Goñi i Laura 



Morancho. S’acorda convenient poder quedar un dia amb 

cadascuna d’elles i parlar sobre els seus projectes. 

 

8.-Data Assemblea extraordinària. S’ha de convocar una 

assemblea per votar la nova tresorera, ja que és un càrrec 

obligat i aprovar els estatuts per a poder presentar-los al 

registre. La data serà el 20  de maig. S’ha d’enviar la 

convocatòria amb 15 dies d’anticipació. 

 

9.-Torn obert de paraula. 

Des del cicle de tèxtil ens han demanat una aportació d’un 

roller per a la presentació que substituirà a la desfilada. Està 

al voltant dels 200€ i després es quedarà a l’institut. 

-Sortides a diferents cursos (1r ESO, 3r i 4t ESO.  Ens 

passaran un pressupost aproximat per fer un càlcul del que 

podem subvencionar als socis. 

-Es guardarà un romanent per si es fan actes de graduació. 

-Aportació mural per a l’institut. 

 
 

Marta Gil Navarro
Secretaria

Sandra Sanchez
Presidenta


