
ACTA ASSEMBLEA 20 D’OCTUBRE DE 2015 

Assistents: presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Maria Lluïsa Quetgles, 
tresorera: Maribel Gómez, secretària: Mercè García-Amorena. Vocals: Maribel 
Borràs, Antònia Riera, Sílvia Porto, José Gómez. Socis: 17. 

PUNTS TRACTATS: 

1.- DEURES 

- Cada mestre, segons la seva metodologia, pot necessitar o no deures per reforçar 
els continguts. 

- Seria desitjable una major coordinació entre primària i ESO, sense que això suposi 
sobrecarregarlos de deures a 6è, pq no hi hagi un bot tan gran, així com també 
armonitzar els diferents cicles. 

- Estaria bé que ensenyessin als nens a estudiar sols. És important que els nins portin 
apuntat a l’agenda què han de fer a casa. 

- Coordinació entre les 2 línies dins el que sigui possible, i una línia d’escola. 

- Avisar als nins amb uns dies d’antelació quan hi ha un examen. 

2.- MENJADOR: 

Hi ha hagut descoordinació a l’hora de dur els nins a menjador, de forma que ha 
quedat algun nin tot sol. 

3.- EXTRAESCOLARS I MATINERA 

Matinera: genera dèficit. 

Extraescolars: s’han externalitzat.  

Tan matinera com extraescolars son e realitat responsabilitat de l’escola i no de 
l’APIMA. Amb el temps ho hauria d’assumir l’escola. Podria ser que l’any que ve 
s’hagi de pagar IVA per la matinera si ho organitza l’APIMA, però l’escola no hauria de 
pafar IVA. 

4.- CAMÍ ESCOLAR 

Només hi ha 3 voluntaris, i no basta per tirar-ho endavant. 



5.- ESCOLA NOVA 

Hi ha una reunió amb la Conselleria, l’Ajuntament i l’escola dia 29 d’octubre. 

Seria una opció fer una escola nova a un altre terreny, com al costat del poliesportiu.  

Una altra opció seria obrir un  accés per arribar amb facilitat a l’escola actual.  

Però el més important és que es tiri endavant el projecte, i que ens expliquin què 
volen fer.  

A partir de la reunió de dia 29 podrem veure què podem fer les famílies en aquest 
tema.  

6.- ESCOLA D’ESTIU 

En general ha anat molt bé. 

7.- RENOVACIÓ PARCIAL JUNTA 

És important que hi hagi noives incorporacions a la junta per tal de que al maig no hi 
hagi un canvi total dels components i s’hagi de començar altra pic tota la feina. Una 
APIMA nec essita un any mínim per agafar rodatge i a partit de llavors ja es pot 
començar a treballar en temes importants per l’educació.  

No hi ha hagut voluntaris. 

8.- Programa FERYA: 

El programa FERYA és un programa de prevenció de riscos en adolescents, 
exemplaritzat amb la prevenció del consum d’alcohol en els adolescents. Es basa en 
què la prevenció comença molt abans, i els pares som els pilars essencials per 
mobilitzar les peces necessàries per aconseguir dur a terme aquesta prevenció. 

FAPA vindrà a explicar el programa. Convidarem a persones d’entitats del poble molt 
nnecessàries per establir la nostra ruta d’acció (Ajuntament, escola,…). 

Glòria Brunet       Mercè García-Amorena 

Presidenta       Secretària


