
ACTA REUNIÓ DE JUNTA DE 17 DE NOVEMBRE DE 2015 

Assistents: presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Maria Lluïsa Quetgles, 
secretària: Mercè García-Amorena. Vocals: José Gomez, Maribel Borràs, Antònia 
Riera. 

PUNTS TRACTATS: 

1.- Matinera. 
Pel pagament es podrà fer un ingrés o una transferència i dur el resguard, o pagar 
amb  doblers en efectiu. 
Hem revisat els comptes i non podem pujar el sou a les monitores, ja que actualment 
l’escola matinera ja és deficitària. 
Donat que no és responsabilitat de l’APIMA dur l’escola matinera i que a altres 
escoles com Palmanyola ja la du l’escola mateix, volem traspassar-la a l’escola de 
cara al curs que ve. 

2.- Camí escolar. 
Proposarem a l’Ajuntament fer una prova pilot des del Garrigó i des de l’estació, al 
mes de gener, durant 15 dies. L’APIMA assumirà el cost de la prova pilot.  

3.- Escola Nova 
Hi ha una reunió dijous a les 19h per plantejar estratègies per demanar escola nova a 
la Conselleria en comptes de reformar l’actual, de forma que se solventin les 
deficiències que té l’actual escola.  

4.- Programa “Llegir en família”. 
Hi ha xerrades molt interessants que ofereix FAPA i que sol.licitarem. 
  
5.- Xerrades des col.legi oficial de pedagogia  
N’hem de triar 2 per Bunyola, i Palmanyola en triarà 2 més, de forma que tindrem 
accés a totes quatre. 

6.- Ens preocupa molt el tema de que els cotxes pugin a l’escola entre les 8:30 i les 
17h, ja que suposa un risc pels nins. Farem un escrit a l’Ajuntament demanant que hi 
hagi policia a les 16h a més de a les 14h i xerrarem amb l’escola per tal de cercar 
solucions. 

7.- Xocolatada de Nadal 
L’APIMA financiarà la xocolatada i es proposarà als alumnes de 6è vendre coques. 

Glòria Brunet        M e r c è G a r c í a -
Amorena 
Presidenta        Secretària. 


