
ACTA REUNIÓ DE JUNTA 12 DE MARÇ !!!!!
Assistents: Presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Maria Lluïsa Quetgles, 
tresorera: Maribel Gómez, secretària: Mercè García-Amorena, vocals: Antònia Riera, 
Encarna Quetgles, Cati Fiol, Esther Salom, Maribel Borràs. Director de l’escola: Joan 
Amengual (present en els punts 5 i 6). !!
1.- Factura agendes 2014-2015 !
L’Ajuntament encara no les ha pagat. Si no paguen la setmana que ve ens veurem 
obligats a demanar als pares que paguin l’import. !
3.- Institut de Sant Marçal 
Actualment l’ institut on tocaria anar als nins de Bunyola seria sobretot Sóller, encara 
que també espot anar a Son Pacs (i altres instituts de Palma Nord). Hi ha al voltant 
de 32 alumnes a cada classe a Son Pacs, i a Sóller uns 21 alumnes per aula. Seria 
complicat sol.licitar Sant Marçal i a més pot estar bastant saturat. A més, no hi ha 
gaires pares que ho demanin, almenys enguany. !
4.- Accident recent d’un nin a l’escola 
L’actuació de l’escola va ser correcta, i el tobogan estava en bon estat, ha estat un 
accident. Amb tot, la mare afectada, sol·licitarà una reunió amb l’escola per veure 
quin és el protocol en cas d’accident, ja que li resulta estrany que els mestres hagin 
de portar en braços fins a la Unitat Bàsica de Salut els infants accidentats. 
A l’escola van fent informes dels desperfectes que observen i que poden suposar un 
risc per els nins. !
5.- Equip directiu 
El cap d’estudis se’n va, i per suplir la vacant en comptes de sortir un nou cap 
d’estudis s’ha presentat una nova candidatura d’equip directiu complert. A l’escola 
ja han votat el nou projecte d’equip directiu i ha sortit aprovat, i ara ha de passar 
per consell escolar i per una comissió amb la Conselleria. Agraim la informació 
proporcionada pel director així com la feina feta per l’actual equip directiu. !
6.- Ens preocupa que en els darrers anys el nivell dels alumnes que surten de l’escola 
de Bunyola pugui estar baixant.  
A l’escola hi ha molt bons professionals però hi ha poca unificació/coordinació en la 
forma de fer de cada professor. Seria desitjable que hi hagués una línia de centre. 
Quedam que traslladarem aquesta preocupació a les persones candidates a nou equip 
directiu, !
7.- Na Cati Fiol deixa de ser vocal de l’APIMA. !!!!!!!
Glòria Brunet       Mercè García-Amorena 
Presidenta       Secretària


