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Bunyola, 6 de novembre de 2014 a les 16:00 h es reuneix el Consell Escolar d’aquest centre,
en sessió ordinària, amb l’assistència dels següents membres:

Maria Lluïsa Quetgles, Isabel Serra, Miquela Amengual, Maria Cloquell, Cati Oliver, Mateu
Mercè, Bàrbara Suau,Toni Bujosa, Mar Torres,Nieves Luján,Albert Mayans, Joan Amengual i
Carolina Marí, amb els següents punts a  l’ordre del dia:

Punt 1: Lectura i aprovació de l'acta anterior
Punt 2: Revisió i aprovació de la PGA 14-15
Punt 3: Eleccions Consell Escolar
Punt 4: Proposta APIMA camí escolar
Punt 5: Compra fotocopiadores noves
Punt 6: informacions d'interés

a) fumigació voltants del centre
b) simulacre d'evacuació del centre

Punt 7: Precs i preguntes

Punt 1: Lectura i aprovació de l'acta anterior
 
S'aprova l'acta anterior i el director demana per incloure a l'ordre del dia dos punt més,
Menjador i Projecte Escola Matinera.

Punt 2: Revisió i aprovació de la PGA 14-15

El director exposa que l'inspector li ha recomanat que la PGA sigui revisada pel Consell
Escolar, per molt que segons la nova llei LOMCE , aquest òrgan de govern ja no té potestat per
aprovar-la. Es procedeix a la revisió dels apartats principals de la Programació, en la qual hi ha
incloses les sortides més importants, les festes, i l'organització general del centre. Es fan les
correccions pertinents, que només són de forma i es procedeix a revisar els annexos, com són
el pla d'actuació de l'equip de suport, el projecte lingüístic,i el projecte de pati. 

Na Miquela Amengual demana que quan s'entreguen les notes en el més de juny s'hi adjunti
tota la informació referent a l'APIMA i a la reutilització de llibres per facilitar els tràmits a les
famílies.  Na Miquela demana si enguany hi ha proves IAQSE i el director respon que sí,  el
director respon que sí, que enguany toquen proves. 

El director explica que enguany als cursos que fan la LOMCE no tendran ítems d'avaluació
d'aprenentatge, que des de la conselleria s'ha oferit la possibilitat de fer els ítems nosaltres
mateixos i enviar-los al xestib. El centre ha decidit que no vol fefr la feina de la conselleria.En
aquest moment na Maria Cloquell demana als mestres que, ja que no hi haurà ítems, facin
unes observacions més extenses per compensar i perquè les observacions serveixen de
referent, sobretot en els nins que tenen més dificultats.
S'aprova la PGA.

Punt 3: Eleccions Consell Escolar

 S'informa que estam en ple procés electoral, que enguany del sector pares surten n'Isabel
Serra i na Catalina Oliver i del sector mestres na Catalina Oliver, en Toni Bujosa i en Mateu
Mercè.
Es comenta que del sector pares ja es tenen tres candidats, que són en Jose Guillermo
Malagrava, Julieta Medina i en Lluís Barceló. 
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Punt 4: Proposta APIMA camí escolar
 
Na Maria Lluïsa, representant de l'APIMA, ens comenta que ha parlat amb l'ajuntament sobre la
possibilitat d'iniciar un camí escolar, que en principi es farà un període de prova durant el què
un vegada a la setmana es durà a terme aquest camí. NaNieves Luján diu que s'haurà de
demanar ja que això implica una despesa per l'ajuntament  i na Maria Lluïsa li va respondre que
aquesta partida pressupostària està aprovada i que ja fa anys que l'APIMA no reb la
quantitat.Na Nieves respon que parlarà amb na Cati Cabot.

Punt 5: Compra fotocopiadores noves

El director informa que el centre vol comprar una fotocopiadora. El model de pagament serà
renting durant 5 anys a una quota d'uns 130€, es damana l'aprovació del Consell Escolar ja que
per normativa quan el preu passa de 6000€ s'ha d'aprovar. El Consell Aprova aquesta compra.

Punt 6: informacions d'interés
a) fumigació voltants del centre

 El dircetor exposa la versió oficial dels fets, i diu que després de tot l'enrenou provocat per
aquestes cirmustàncies,va rebre una notificació de l'ajuntament sol·licitant la informació
pertinent d'aquest dia. El director ha escrit una carta en resposta a l'ajuntament  i procedeix a
llegir-la, i diu el següent:

REPOSTA SOL·LICITUD INFORMACIÓ AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Benvolguda Sra:

En resposta a la carta amb RGE 23 del 28/10/2014, ens complau exposar-li  tota una sèrie de qüestions ,
manifestar la nostra postura , i sol·licitar la informació pertinent.

Agraïm profundament a l’ajuntament la preocupació mostrada per un cas que nosaltres consideram greu,
tot i que ens hagués agradat que aquesta preocupació arribàs en el mateix moment del succés.

A continuació exposam els fets:

Dia 21 d’octubre, dimarts, a l’hora del pati, això és, entre les 11:15 i les 11:45h els mestres d’infantil varen
fotografiar el vol d’una avioneta en les immediacions del centre.
Al mateix temps, nins i mestres de primària se n’adonen que els cauen gotes d’algun líquid a sobre.
En aquells moments ningú del centre va relacionar els fets amb una possible fumigació, en cas contrari, 
el centre hauria actuat d’immediat fent entrar els nins a les aules.
Al dia següent, dia 22 d’octubre, una mestra comenta que el dia anterior una avioneta de fumigació havia
sobrevolat el centre i que el producte havia anat a parar al pati. 
Al mateix temps, es produeixen nombroses faltes d’assitència al primer cicle de primària i alguns 
alumnes varen haver de marxar durant el matí. Els símptomes eren vòmits i malestar general. 
El centre, un cop relacionats tots els fets, decideix fer una queixa pública davant una qüestió que es 
considera greu.

Davant aquests fets, manifestam:.

Que NO podem relacionar les faltes d’assistència amb la fumigació perquè no tenim cap denúncia de cap
pare aportant un certificat mèdic que acrediti aquest fet, però que tampoc es pot demostrar el contrari 
perquè no tenim cap certificat en aquest sentit.
Que és molt greu la manca d’informació cap al centre, i encara més si aquest ajuntament n’estava 
assabentat.
Que la força del vent que feia aquest dia, (adjuntam informe AEMET), deixa ben a les clares que, tot i 
que es pogués fumigar a prop del centre, el producte va caure dins el nostre pati empès pel vent.
Que la Conselleria de Medi Ambient no respecta ni el seu propi protocol, ja que en el web de la 
mencionada Conselleria posa ben clar que les fumigacions es faran a primera hora del matí, i l’hora del 
pati no és la primera del matí. A més, també diu que no es pot fumigar en casc urbà, i el nostre centre hi 
està ubicat. Adjuntam un document d’instruccions de fumigació de l’esmentada Conselleria.
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Que a les informacions aparegudes a la premsa en les que el Conseller mostra un mapa del centre per 
“demostrar” que no s’hi havia fumigat, el centre apareix ubicat a un lloc que no es correspon. Adjuntam 
Imatge premsa i adjuntam correcció del mapa.

Per tot això, demanam:

Que l’Ajuntament de Bunyola, en defensa dels interessos dels seus ciutadans, demani les oportunes 
explicacions a la Conselleria de Medi Ambient davant els fets exposats.
Que posteriorment informi a la direcció del centre de tot el protocol que es va seguir en el tema de les 
fumigacions.
Que no es torni a repetir una situació com aquesta, en què la manca d’informació ha estat molt greu.

I per això expedesc el següent document, als efectes oportuns.

Bunyola, 29 d’octubre del 2014.
EL DIRECTOR DEL CEIP MESTRE COLOM DE BUNYOLA

Joan Amengual Dols

A partir d'aquí s'obre un debat amb intervencions diverses sobre el tema.
Na Maria Cloquell demana si l'ajuntament sabia que s'havia de fumigar, el director contesta que
l'ajuntament no ha informat sobre aquesta qüestió.. Na Miquela diu que la primera declaració
del batle sobre el tema va ser per defensar la postura del govern i que ella considera el que vol
és que el seu ajuntament defensi els seus ciutadans.
Na Maria Lluïsa diu que ha anat al pediatra per una consulta sobre el seu fill i que aquest li
havia demanat si havia anat pel pinars. Ella mateixa parla que a Costitx va passar un cas
similar al de Bunyola però que allà havien tengut temps de fer entrar els nins a les classes. 
Na Maria Lluïsa demana que es faci un escrit per a demanar explicacions a les dues
conselleries. Comenta que s'hauria de demanar a la conselleria per anar a la reunió el
capvespre ja que els apres el dematí treballen.Diu també que s'Apima s'adhereix a la carta del
director.
Na Nieves Lujaan explica que la carta que ve de l'ajuntament era per saber què havia passat i
quines conseqüències havia tengut perquè això també els preocupa. Na Cati Oliver explica que
ells poden donar fe que les avionetes varen passar per damunt l'escola i na Nieves demana
que es duguin les fotos a l'ajuntament.Na Cati expressa la seva decepció perquè l'ajuntament
no s'hagi posicionat del costat de l'escola des del començament.
En aquest moment intervé el director per expressar les queixes que té: 1- la manca
d'informació, 2- les mentides de la conselleria pel que fa al vent, 3- la manca de protocol, 4- el
no avisar en temps per poder prendre mesures. Al mateix temps, na Maria Cloquell comenta
que això no només afecta a l'escola, que afecta a tot el poble i que si aquest dia le'scola
s'hagués anat d'excursió a la comuna, també haguessin estat pulveritzats per aquest líquid.
Na Miquela diu que no entén perquè es questiona el que diu l'escola i no el que diu la
Conselleria. Na Cati diu Oliver diu que s'esperva una actuació unitària per part de la comunitat
educativa i que és una pena que això no hagi passat. Na Nieves Lujan diu que ha intentat
posar-se en contacte amb el regidor de medi ambient però no li has estat possible. Na Maria
Cloquell diu que és una mostra de desídia que l'ajuntament,tenint en el seu poder l'ordre del dia
d'aquest consell escolar, i sabent que es tractaria el tema de les fumigacions, no informés a na
Nieves Luján, i que aquesta vengués sense saber res del tema ni pogués donar cap explicació.
Intervé en Toni Bujosa per dir que la gestió d'aquest tema per part de l'ajuntament ha estat
nefasta i que la carta que ha enviat al director demanat-li explicacions li sembla una broma de
mal gust.Així metaix demana que es depurin responsabilitats per les possibles conseqüències
que es puguin derivar d'aquesta situació. Na Nieves li contesta que si ell sap quines són les
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conseqüències, que ella sí que les sap, perquè treballa a sanitat. Na Maria Lluïsa explica que
se senten acusats d'haver creat alarma social, i vol que se sàpiga que són molts els pares que
han sol·licitat informació preocupats per les fumigacions i que encara ningú ha dit res al
respecte per part de l'ajuntament.

b) simulacre d'evacuació del centre

El director informa que durant el més de novembre es durà a terme un simulacre d'evacuació,
que s'avisarà a les famílies de la setmana en què es durà a terme però no del dia perquè es
pretén que sigui el més real possible. 

Punt 7: Precs i preguntes

S'informa que la Comissió Escola Nova ja s'ha reunit i que ha acordat sol·licitar una reunió amb
l'IBISEC per tal d'esser informats de tot el que envolta la reforma del centre ( plaços d'execució,
projecte, organització del centre durant les obres.etc). El director informa que la sol·licitut ja ha
estat enviada i registrada al RGS del centre.

S'informa que el centre ha revisat el projecte d'escola matinera ja que aixío ho ha demanat la
conselleria a causa que l'Equip directiu del centre és nou, es repassa el projecte i es demana
l'aprovació del consell escolar. S'aprova el projecte.

El director informa que la Conselleria ha citat els directors i APIMAS del poble per anar a una
reunuió amb la consellera dia 3 de desembre. Informa que la renuió no té ordre del dia i que no
enten perquè el batle hi pot assistir amb qui ell creui oportú i en canvi el director hi ha d'anar
totsol. Na Maria Lluïsa de l'APIMA diu que ell també han sigut citats, però que no hi assistiran si
no es canvia l'hora de la reunió, ja que a les 9:30 els pares fan feina i no tenen perquè perdre
un dia de feina.
Na Maria Cloquell demana que es vagi molt en compte amb aquesta reunió, que sembla més
bé un operació de maquillatge, que s'exigeixi un canvi d'hora en la renuió, que la conselleria
tengui una deferència cap els pares i que hi hagi un ordre del dia. Na Nieves Luján diu que sap
que a la reunió es parlarà del tema de l'Escola Nova, i na Maria Cloquell contesta que com és
possible que ella tengui informació i el director no, na Nieves no ho sap,però que a la reunió
ens contestaran tot el que volguem al respecte.

Finalment n'Albert Mayans exposa que el senyor Pablo Estévez, que va interrompre el consell
escolar anterior, li ha tramés les seves discuipes a tots els presents justificant la seva conducta
per una encalentida del moment.

No havent-hi altres assumptes a tractar i essent les 17:45  hores s’aixeca la sessió de la qual,
com a secretària, estenc aquesta acta.

St. Carolina Marí 
Secretària

St. Joan Amengual
Director
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