
APIMA JM THOMÀS    ACTA NÚM 26 

Reunió ordinària Junta Directiva      Dia: 2 de desembre de 2015 

Asisten:  Joanaina (Apima Conservatori), Gloria Ferrer, David Valle, Laureano, Pilar Llanas. 
Justifican su ausencia:  Toni Verd, Aitor Gorrotxategi. 
 

Comença la reunió a les 19 hores y se desenvolupa el següent ordre del dia: 
 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Actualización de los miembros de la Junta (altas y bajas). 
3. Valoración actividades realizadas (asamblea, taller). 
4. Próximas actividades a realizar. 
5. Reunión con la dirección del centro. Determinar fecha y puntos a tratar. 
6. Ruegos y preguntas. 

 
Joanaina comença exposant els punts que per ells són importants. 
 
Comissió d’interlocució per l’aplicació del Program a PEI. S’ha creat una comissió amb dos 
Directors Generals (Xisco Morante i Xisca Thomas) i 2 Caps d’estudi per debatre i gestionar 
temes relacionats amb el PEI. Coincidim ambdues Apimes que hem de formar part en aquesta 
comissió. Pep Romero el Director del Conservatori ha reclamat formar part. 
Apima del JMThomàs va redactar unes cartes i els hi varem entregar a l’Apima del 
Conservatori. Les han revisades i consideren que val només amb una carta que entreguem 
reclamant la participació i a més l’han modificada suavitzant-la. 
Ens enviaran les cartes modificades i si estem d’acord les enviarem a la Comissió per reclamar 
la participación d’ambdues Apimes. 
Ara, aquesta comissió, s’està reunint sense data concreta i es planteja que es senyali una data 
fixa. 
 
Enquesta de satisfacció del PEI.  Joanaina ens ensenya una enquesta que han elaborat de 
satisfacció del PEI. La passaràn en el Conservatori i quedem que compartirem els resultats. 
Igualment, Gloria els hi diu que com Apima del Thomàs hem fet una enquesta i concluim que 
intercanviarem els resultats. 
 
Figura de Coordinador entre el Conservatori i l’Ins titut.  Estem igualment d’acord que s’ha 
de tenir una figura de Coordinador de l’institut amb el conservatori ja que hi ha molts temes que 
estan sense resoldre com per exemple les convalidacions d’assignatures, horaris que encara 
no estan quadrats, interès o no de tenir un menjador a l’institut, gestionar el viatge d’estudis, 
xerrades en els grups per part del Departament d’Orientació, acordar dies no lectius, quadrar 
els inicis i finals de curs. 
 
Viatge d’estudis . Cap de les dues Apimes tenim coneixement del que es farà. Laureano 
preguntarà a Sonia quines passes tenen previst fer per gestionar el viatge però estem d’acord 
que ha d’empènyer l’institut i nosaltres com Apima recolzar-los. 
L’Apima del Conservatori farà una xocolatada el dia 21 per vendre coques i el que es reculli 
serà per col·laborar amb el viatge. La xocolatada serà en el Conservatori però la difusió serà 
per a tots els al·lots de l’institut. 
Igualment, consideram que a l’institut es podria fer una Xocolatada o afegir-nos a alguna festa i 
aprofitar per recaudar diners, per exemple en la festa de Sant Antoni. 
 



Activitats extraescolars . Joanaina planteja millores en aquestes activitats i li diem que no 
tenim notificació. Queda per part de l’Apima del Thomàs demanar la programació de les 
activitats extraescolars que haurien de estar en la PGA però no amb el detall concret de cada 
una d’elles. 
 
Menjador . Joanaina comenta que la necessitat del menjador a l’institut és sobretot per a 
Dansa. Apima del Conservatori pensava que a nosaltres ens interessava. Li hem dit que no 
però que si fan una enquesta i hi ha interès no ens oposarem. 
 
Pla de convivència . Li comentem que farem una reunió amb Damià on exposarem els temes 
que hem tractat en aquesta reunió i parlarem del Pla de Convivència que està obsolet. 
 
Pròxima reunió conjunta . Dia 13 de gener. 
 
Joanaina se’n va anar i varem continuar la reunió. 
 
4. Gloria enviarà via SMS i correu als membres de l’Apima la pròxima cita el dia 16 de 

desembre a les 19h. per parlar de FERYA. 
 
5. Quedem en proposar reunió amb el Director el dia 18 de Desembre i desprès fer el sopar de 

nadal dels membres de la Junta de l’Apima. 
 
6. Es va incorporar una mare d’una alumne exposant la seva preocupació sobre el nivell 

acadèmic perquè pensa que amb el PEI baixaran. Li varem dir que no però que ho 
traslladaríem. Igualment va proposar la mare de l’alumne que es faci entrega de premis al 
final de curs. Li varem dir que això crea molta disparitat d’opinions per la concreció que 
suposen els factors que s’han d’elaborar. Comenta Gloria que han de ser els professors els 
que posin en marxa aquesta iniciativa. Igualment li varem comentar que ho traslladaríem. 

 
Sin més assumptes que tractar, s’aixeca la sessió a les 20:30, la pròxima reunió serà el 
dimecres 13 de gener. 
 
 
 
La presidenta: Gloria Ferrer Camps      La secretària: Pilar Llanas 
 

  
 


