
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE L’APIMA. 
DIA: 17 de desembre de 2013. 
LLOC: I.E.S. Joan Mª Thomàs.  
INICI: 19’00 Hores. 
CARÀCTER: Ordinari. 
ASSISTENTS:  Membres de la Junta i el Director del Centre. 
ORDRE DEL DIA: 
1. - Reunió amb la direcció del centre: apropar posicions i punts en comú. 
2. – Resolució dels acords presos a la Assemblea general 28N. 
3. - Proposicions i sugerències. 
 
La reunió la presideix Glòria Ferrer Camps i actua com a de secretari Laureano 
Fernández. Els acompanyen els membres de la Junta: Antoni Verd, Mateo Cotaina, 
Cosme Josep Nigorra, Pilar Llanas, Eleonora Juncal i Francisco Filgueira i per part de la 
Direcció del Centre, Damià Tomàs. 
 
1.- REUNIÓ AMB DIRECCIÓ DEL CENTRE: APROPAR POSICIO NS I PUNTS EN 
COMÚ. 
Els membres de la Junta manifesten la seva preocupació per la manca de comunicació 
amb el director del centre i exposa clarament que la seva intenció és col·laborar i 
participar en la comunitat educativa en benefici del la educació del nostres fills. El director 
també manifesta el seu punt de vista i reconeix la existència de la manca de comunicació. 
Tots els membres de l’Apima i direcció acorden mantenir una comunicació més fluida per 
evitar mals entesos. Les dues parts manifesten el seu interès en treballar pel bon 
funcionament del centre. 
Els membres de la Junta sol·licitaran una entrevista amb el inspector del centre per fer 
possible la participació de la nostra representant de l’Apima al Consell Escolar. 
 
2.- RESOLUCIÓ DELS ACORDS PRESOS A LA ASSEMBLEA GEN ERAL 28N. 
2.1.- Se sol·licita quin és el TIL que s’aplica a primer de la ESO. Damià explica què 
Educació Física es dona en castellà, matemàtiques en anglès i la resta d’assignatures en 
català. 
2.2.- Se demana quina organització i desenvolupament té l’assignatura de matemàtiques 
en anglès a primer d’ESO. Damià explica què dels cinc grups de primer d’ESO se fan sis 
grups distribuïts de la següent manera: 
 - De 1r A, B i C, se fan quatre grups. Un grup més nombrós (aprox. 32 alumnes) 
què es el futur seccions europees amb un professor de matemàtiques. Tres grups més 
amb menys alumnes (aprox. 20 alumnes per grup) amb un professor cada grup més un 
professor de suport del departament d’orientació. 
 - De 1r D i E, se fan dos grups. Un amb els alumnes NESE i NEE, que fan les 
matemàtiques en català, i un altre que fa les matemàtiques en anglès. 
El director indica que tots els professors prioritzen el coneixement i adquisició del 
continguts de la matèria a l’anglès. Si qualque pare té dubtes pot acudir tant a direcció 
com als seus professors. 
Damià puntualitza que l’assignatura d’anglès que es dona a primer es fa amb dos 
professors d’anglès per grup. 
2.3.- Damià intervindrà en la solució del problema de la ruta de Bunyola canviant l’aturada 
de l’autobús devora l’institut.  
2.4.- L’Apima fa una felicitació Nadalenca i el director se compromet a repartir-la als 
alumnes del centre. 
 
 
 



3.- PROPOSICIONS I SUGERÈNCIES. 
S’acorda fer una reunió amb la direcció el pròxim dimarts 14 de gener de 2014 per 
concretar la participació i col·laboració de l’Apima en els foguerons de Sant Antoni.  
 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar se acaba la reunión siendo las 21 horas. 

 

 

 

La Presidenta, Gloria Ferrer Camps   El Secretario, Laureano Fernández García  

 


