
ACTA ASSEMBLEA GENERAL DE 9 D’OCTUBRE DE 2014 !!!!
Assistents:  Presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Maria Lluïsa 
Quetgles,tresorera: Maribel Gómez, secretària: Mercè García-Amorena, vocals: 
Maribel Borràs, Antònia Riera, José Gómez, Lluïs Barceló, Encarna Quetgles, Esther 
Salom. Socis: 16 socis. !!
PUNTS TRACTATS: !!
1.- Escola nova: 
 A la web de la conselleria està publicat que hi ha una dotació de doblers per 
ampliar l’escola de Bunyola de 2 millions llargs, i hauria d’estar fet a mitjans de 
2016. Volem fer una comissió mixta pares-mestres per estar millor informats de com 
anirà, les implicacions, els detalls… 
S’apunten a la comissió: Toni Bujosa, Catina Merino, Laura Gascón, Isa Torres, Isa 
Serra. !!
2.- Extraescolars: 
 S’ha hagut de refer el calendari vàries vegades, per canvi d’alguns professors 
de les activitats però fonamentalment per falta d’espais en el darrer moment, s’ha 
hagut de revisar  la normativa vigent, adequar l’ús dels espais a la distribució de la 
neteja de l’escola…. Finalment les activitats s’han ubicat gairebé totes a l’escola, i 
algunes al teatre. Durant les activitats extraescolars, acabin a l’hora que sigui, hi ha 
d’haver una persona de l’APIMA de guàrdia que es fassi responsable de que no hi hagi 
al.lots jugant a futbol al pati mentre hi ha extraescolars, de que els nins baixin per 
on toca de l’escola… Mirarem d’anul.lar les activitats que han quedat buides, ajuntar 
grups i fer totes les activitats de 16 a 17h. 
Els infants han de ser recollits en els 15 minuts següents a la finalització de 
l’activitat extraescolar i a partir d’aquí, si ningú els ha vingut a cercar, s’ha d’avisar 
a la policia local. 
Les baixes d’activitats s’han de fer per escrit i s’ha de tenir en compte que fins al 
cap d’uns dies no seran efectives (intentarem que sigui en el menor temps possible, 
si podem, 72h). !
3.- Possibilitat de domiciliar la quota de soci. 
 Analitzarem els pros i el contres més detingudament (amb la domiciliació 
sorgirien altres problemes)… ho pensarem. !
4.- Situació econòmica. 
 Tenim uns 11000 euros però encara no sabem quines despeses tindrem 
mensualment. Estem pendents de que ens diguin de l’Ajuntament en quin punt estem 
respecte a la subvenció. !
5.- Actualment hi ha uns 120 socis. !
6.- Consell escolar: 

- S’aplica el decret de mínims: les escoles que no tenien el TIL aprovat (com 
la nostra)   no l’han d’aplicar perquè és nul, i per tant, si el claustre no diu el 
contrari, s’aplica el projecte lingüístic anterior.  
Ens han donat un auxiliar de conversa de Nova York. 



- Desperfectes escola: Han encarregat arreglar una farola, arreglar la barrera 
de la zona superior de la zona de psico, han pintat un pas zebra. Falten altres 
desperfectes per arreglar. 

- Aportació dels pares per material: es manté igual. 
- De 16 a 17h no poden pujar cotxes, excepte els professors de música. 
- Els nins sempre han de sortir de l’escola per les escales frontals. 
- Escola nova: venen 2 millions d’Europa, però no sabem els detalls. Es 

tomaria l’edifici de 1r/2n de primària i el menjador i es faria un edifici nou per 
allotjar totes les aules docents. S’hauria de crear una comissió mixta escola/alumnes 
i demanar informació del projecte. !
7.- Menjador 
 Està molt brut, l’escola ha demanat que pintin el menjador, l’ajuntament ha 
de contestar. Hi ha una prosposta de que si no ho pinta l’ajuntament fem una diada 
pares/mestres per pintar-lo. !
8.- Camí escolar: 
 Consisteix en fer dues rutes per les qual va un grup de nins amb un monitor 
caminant  a l’escola : des del pàrking del Garrigó i des de l’estació, fins a l’escola. 
Els usuaris es podrien incorporar a diferents punts de la ruta. S’hauria de parlar amb 
l’escola, l’ajuntament i la policia local. S’hauria de fer també un sondeig per veure 
si hi ha interessats. !
9.- Projecte FERYA: 
 Ens seguim reunint amb els membres d’altres APIMAs que participen en el 
projecte Ferya (prevenció del consum d’alcohol en els adolescents). La idea és 
presentar el programa als pares d’al.lots que van a l’institut i fer accions conjuntes. 
Actualment hi ha estudis que donen a coneixer quins factors influeixen en el consum 
d’alcohol en els adolescents (està demostrat que els programes de prevenció que es 
basen únicament en xerrades informatives damunt l’efecte de l’alcohol i les drogues 
no són efectius). 
  
10.- Xerrades Bullying: 
 L’any passat, a final de curs, uns quants dels assistents a les xerrades ens 
vàrem reunir per parlar de què es podia fer dins la prevenció. Com a passes inicials 
hem pensat que seria interessant fer una xerrada de cyberbullying; també, que en 
les ocasions en què organitzem un conte per nins, tingui un contingut educatiu de 
prevenció dins aquest tema sempre que sigui possible. Una altra proposta és 
participar més activament en activitats conjuntes amb l’escola, que en part ja 
s’estan fent, de forma que creem més comunitat. !
11.- Pregs i preguntes: 
 Una mare d’un nin d’infantil demana si hi ha la possibilitat de que s’habiliti 
un espai perquè els nins puguin fer la migdiada.  
Ho xerrarem amb l’escola. !!!!!!!!!!
Glòria Brunet       Mercè García-Amorena 
La presidenta       La secretària.


