
ACTA REUNIÓ DE JUNTA DE 7 D’OCTUBRE DE 2014 !!!!
Assistents: Presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Maria Lluïsa Quetgles, 
secretària: Mercè García-Amorena, vocals: Maribel borràs, Encarna Quetgles, Antònia 
riera, Lluïs Barceló, Cati Fiol, José Gómez. !!
PUNTS TRACTATS: !
1.- Extraescolars: 
 Hauriem de tenir clau per obrir i tancar el teatre. S’ha d’ajuntar grups perquè 
hi ha pocs inscrits. Eliminarem les activitats sense inscrits, n’hi ha vàries. S’ha 
d’acabar de veure com es poden organitzar les aules pels extraescolars, perquè hi ha 
molts factors en joc. 
De l’escola ens han dit que abans hi havia una comissió mixta escola/APIMA per tema 
extraescolars. !
2.- Aconseguir informació de les assegurances. !
3.- Camí escolar:  
 Proposarem fer un recorregut amb monitors que pugin els nins a l’escola al 
matí  i els baixin al migdia. !
4.- Calendari escolar: 
 Festa: 3 novembre, 2 de març, 30 d’abril. Pàsqua: 2 d’abril al 12 d’abril. !
5.-TIL 
 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. !
6.- Consell escolar 

- 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.- Reunió FAPA 
 - Cercle per l’educació, Llibre verd… Volen unificar les propostes i presentar-
les als polítics. 
 - L’any passat es va demanar que els doblers que es va estalviar 
l’administració s’invertissin en les escoles/en els nins. 
 - Es poden crear assemblees de centre per parlar de diferents temes pares/
mestres. 
 - Fracàs esoclar: hi ha estudis que diuen que  fracàs esolcar va molt lligat a 
l’hàbit lector de les famílies: les famílies lectores tenen  menys fracàs escolar. Per 
això volen crear el projecte de Foment de  la Lectura a  la Família: Volen crear una 
eina que permeti a les famílies entendre i comprovar que poden col·laborar en l’èxit 



escolar dels seus fills i filles, que és una tasca de tots. L’experiència mostra que quan 
les famílies i el centre treballen junts i coordinats es crea una sinergia molt positiva i 
enriquidora pels alumnes. Per això, es tracta d’una iniciativa, liderada per les APIMA i 
dirigida a les famílies, que ha d’estar en plena coordinació amb el centre. 
 - FAPA ofereix cursos per APIMAs. 
 - Hi ha uns doblers de serveis socials que s’han de reclamar si és el cas.  !!!!!!!!!!!!!!!
Glòria Brunet       Mercè García-Amorena 
La presidenta       La secretària.


