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ACTA DE LA REUNIÓ DE JUNTA DE L’AMPA DE L’IES CA L’ARNÚS 

 

Caràcter: Ordinària       

Lloc: Bar 1889 

Data: 16 gener de 2018  

Horari: 20.00 a 21.00 

 

Assistències: 

Mireia Farrés  

Bet Solé 

Júlia Hijazo 

 

 

 

 

 

 

Marta Giménez 

Marina Boix 

Antoni Navarro 

Cristina Deltoro 

 

 

Disculpen absència: 

La resta. 

         

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Presideix la Junta Mireia Farrés.  

 

Ordre del dia: 

1- Aprovació acta anterior 

2- Informacions de Presidència 

3- Informació Consell Escolar 

4- Informació de les Vocalies 

5- Precs i preguntes 

 

1- S’aprova l’acta anterior 

 

2- Informacions de Presidència 

 

Per al compte corrent  encara falta un paper, el 036, que ens ha de segellar Hisenda.  

 

La Mireia ens explica que el Barri Canyadó fa 50 anys i ens han demanat que formen part de les 

celebracions. Altres entitats que hi participaran/organitzaran són: Biblioteca,  Casal d’Avis Ca l’Arnús, El 

Micaquer, Valonsadero i AAVV Canyadó.  

Falta implicar altres entitats del barri. 
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Participarem en el Carnestoltes també com a membres de la PILA.  

La sortida  de Carnestoltes serà amb una rua el dissabte 10.02.2018 que finalitzarà amb un berenar 

per a tothom.  

 

També hi ha prevista la Festa Medieval, el 14 i 15 d’abril i es proposa parlar amb l’equip directiu de 

l’IES perquè els alumnes hi puguin fer quelcom, paradetes,... 

 

El 24 de gener hi ha reunió de la PILA, on s’aprofitarà  per aprofundir més en las celebració de la 

Rua del Carnestoltes, segurament tindrà caràcter reivindicatiu, com l’any passat. Reunió que finalment 

es fa el 25 de gener. 

 

El 7 de març hi ha la Jornada de Portes Obertes de l’IES a les 19.00. 

 

 

3- Informació Consell Escolar 

 

Pròxim Consell Escolar el 17.01.2018 a les 18h. (posteriorment es canvia la data al 26.1.2018). Es torna a 

canviar data al 24.01.2018. 

 

 

4- Informacions de les Vocalies 

 

Tallers i Xerrades:  

 La Júlia i la Bet han rebut mail de la Cap d’Infermeria del CAP de Martí Julià per a col·laboracions 

sobre alimentació i  nutrició. 

A parts de les xerrades escollides anteriorment, es proposen xerrades sobre la menstruació i/o sexualitat 

coordinant-ho amb l’Anna Pantinat, que és dins la Comissió d’Igualtat al Consell Escolar. 

 

Seguiment d’Obres:   

No hi ha novetats, però estem en termini. 

Reunió amb SSTT, Urbanisme i Ensenyament el 24.01.2018. 

 

Vocalia de canvi de nom: 

Es plantejarà als professors que els alumnes hi participin 

Podria ser un projecte per a la Festa Medieval.  

La Marta Giménez ho presentarà al Consell Escolar. 

Els components de la Vocalia es trobaran per sentar les bases de normes per trobar nom a l’ Institut 
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5- Precs i preguntes 

 

Es tornarà a decidir on fer la propera reunió de Junta en funció de l’assistència (s’intentarà 

demanar confirmació). 

 

Propera Junta,  dimarts 20.02.2018 a les  20.00h. Lloc pendent d’acordar. 

 

Secretària     

 

   

Cristina Deltoro (en funcions) 

 

Presidenta 

 

 

Mireia Farrés 

 

 

 


