
ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA ORDINARIA DE L’API MA. 
LLOC: I.E.S. Joan Mª Thomàs.  
INICI: 19’00 Hores. 
CARÀCTER: Ordinari. 
ASSISTENTS:  35 mares y pares 
ORDRE DEL DIA: 
1 .- Presentació i benvinguda. 
2. - Informe de gestió. 
3. - Proposicions i sugerències. 
 
L’assemblea la presideix Glòria Ferrer Camps i actua com a de secretari Laureano 
Fernández. Els Les acompanyen els membres de la Junta: Antoni Verd, Clara González, 
Mateo Cotaina, David Balle, Cosme Josep Nigorra, Rocio Belen Ninahualpa, Pilar Llanas, 
Eleonora Juncal i Francisco Filgueira  
 
1.- PRESENTACIÓ I BENVINGUDA. 
Laureano Fernández com a secretari de l’Apima dóna la benvinguda als assistents i fa la 
presentació dels membres de la Junta de l’Apima. Informa sobre la constitució i registre de 
l’Apima tant a la Conselleria de Presidència com a la d’ Educació i sol·licitud de Cif en 
l’Agencia Tributaria. També va informar de la adscripció de la nostra Apima a la FAPA, 
que ens dóna suport i assessorament jurídic així com una assegurança a les activitats que 
se puguin realitzar per part de l’Apima. 
 
2.- INFORME DE GESTIÓ. 
Gloria Ferrer, com a Presidenta, informa dels objectius de l’Apima. 

- Formar part activa de la comunitat educativa del IES Joan Mª Thomàs. 
- Ajudar als pares i mares en tot el que fa referència a l'educació dels nostres fills. 
- Col·laborar amb les activitats educatives del centre. 
- Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. 
- Facilitar la representació i participació dels pares i mares en el CE i diferents 

òrgans col·legiats del centre. 
- Promoure la realització d'activitats complementàries culturals com: escola de pares, 

conferències, tallers informatius, grups de treball, etc i activitats lúdic esportives. 
 
GESTIONS REALITZADES: 
 
1.- Constitució del Apima. 
2.- Associació a la FAPA. 
3.- Creació d'un correu electrònic i una pàgina web i Facebook. 
 
S’indica que és important que s'utilitzi el correu electrònic o la bústia que es troba a 
l’entrada davant secretaria, ja que aquest Apima pretén estar obert a tots i per a tots els 
membres de la comunitat educativa, per manifestar suggeriments, dubtes, ajudes, 
inquietuds (xerrades, cursos…). 
 
A la pàgina web i al tauló d’anuncis exposarem les activitats i accions que es van fent. La 
pàgina disposa d’un “link seguir” perquè pugueu rebre per correu cada nova publicació. 
 
4.- El passat 13 de novembre la nostra Apima juntament amb les apimes de la zona nord 
(Ceip Costa i Llobera, Ceip Pràctiques, Ceip Cas Capiscol, IES Llompart, IES Madina 
Mayurqa), vam participar en una jornada informativa (retallades, TIL, LOMCE…) i debat 
amb persones del món educatiu (ex inspector d'educació, catedràtic de la UIB, FAPA, …). 
 



5.- S’ha enviat un escrit, juntament amb IES Madina Mayurqa i Llompart, a Conselleria per 
resoldre el problema d’autobusos de la línia Són Ferriol sol·licitant un monitor 
responsable. 
 
6.- El 28 de novembre s’havia organitzat unes jornades de portes obertes amb tota la 
comunitat educativa i l’Apima havia sol·licitat els espais del centre. No s'ha pogut fer 
jornada portes obertes en aquest institut per la falta de permís del director en la utilització 
d'aquests espais. Es pretenia realitzar tallers informatius i lúdics amb un caràcter obert, 
facilitant la màxima participació dels assistents de tota la comunitat educativa. Pretenia 
ser una jornada de convivència entre professors, pares, mares i alumnes. Totes les 
activitats ja estaven organitzades. Aquesta negativa es va comunicar per telèfon el dia 27 
de novembre. 
 
ACCIONS EN MARXA: 
 
1.- Participar en el consell escolar. Se sol·licita des de la constitució del Apima. Hem fet 
vàries reunions sol·licitant-lo, indicant el representant de l’Apima en el consell escolar, 
s’ha registrat un escrit (núm. de registre 64, de 06 de novembre) sense cap resposta i se 
registrarà un altre. 
 
2.- Intentar solucionar el problema de la ruta escolar dels alumnes que venen de Bunyola i 
Són Sardina. Se sol·licitarà que la aturada del bus estigui davant de l’institut tal i com fan 
les demés rutes. 
 
FUTURES ACCIONS: 
1.- Logo del Apima. Se xerrarà amb el departament de educació plàstica i visual per 
realitzar un concurs entre els alumnes. 
2.- Activitats extraescolars. Se xerrarà amb el departament d’extraescolars per participar 
en alguna activitat del centre. 
 

La Presidenta conclou dient què no és un curs normal, s’ha començat el curs amb 
una vaga de professors, hi ha molts canvis en les lleis i normes d'educació que ens 
afecten i afectaran directament, per això creiem necessari que estiguem informats per 
poder actuar i opinar amb coneixement de causa. 
 
3.- PROPOSICIONS I SUGERÈNCIES. 
1.- Se sol·licita un lloc per l’Apima en el centre i un tauló d’anuncis. 
2.- Els pares demanen perquè no sa pogut fer la jornada de portes obertes. Quins són els 
motius que ha donat el director per no autoritzar la utilització dels espais a la comunitat 
educativa, professors, pares i alumnes. Se respon què no ha manifestat cap motiu i se li 
demanarà per escrit. 
3.- Els pares de primer d’ESO manifesten la seva preocupació per l’assignatura de 
matemàtiques què es dóna en anglès i demanen informació. Se respon que se sol·licitarà 
tant a direcció com al departament de matemàtiques una explicació de com s’està aplicant 
i com s’avaluarà. 
4.- Els pares han demanat quines àrees es donen en castellà, en català i en anglès. Se 
respon què no tenim informació de la PGA i per això no podem contestar. Se demanarà 
informació a direcció. 
5.- Se sol·licita consultar a altres apimes per sabre com tracten el tema del TIL. 
6.- Un pare proposa enviar totes les factures dels cursos d’anglès particulars a la 
Conselleria. 
7.- Una mare proposa enviar un recordatori perquè la gent s’inscrigui a l’Apima. Se farà 
una felicitació de Nadal i s’inclourà la fitxa d’inscripció. 



8.- Una mare proposa mantenir una reunió amb el director. 
 
ACORDS PRESOS 
1.-Registrar l’escrit per formar part del consell escolar. 
2.-Sol·licitar un tauló i un espai de treball. 
Sol·licitar per escrit els motius de la no autorització per part del director de la jornada de 
portes obertes del 28 de novembre. 
3.- Sol·licitar a direcció la resposta a quines àrees es donen en castellà, català i anglès. 
4.- Sol·licitar a direcció i departament de matemàtiques que ens expliquin com s’aplica i 
com afecta als nostres fills i en els resultats acadèmics l’aplicació del TIL. 
5.- Fer una felicitació nadalenca. 
6.- Fer un escrit i registrar-lo a Conselleria sol·licitant l’aturada de l’autocar de Bunyola 
davant de l’institut. 


