
ACTA REUNIÓ DE JUNTA DE 22 DE GENER DE 2015 !!!
Assistents: Presidenta: Glòria Brunet, vicepresidenta: Lluïsa Quetgles, tresorera: Ma-
ribel Gómez, secretària: Mercè García-Amorena, vocals: Maribel Borràs, Antònia Rie-
ra, Lluís Barceló, Jose Gómez, Encarna Quetgles. !!
1.- Consell escolar 
 -Ajudes menjador: s’ha adjudicat els punts que té cada sol.licitant. 
 -valoració del menú, preu, quantitats, monitors… Han proposat fer una comis-
sió de menjador perquè el menjador formi part del projecte educatiu. 
 -El menjador fa el favor d’esperar a cobrar als sol.licitants de beques de men-
jador. 
 -Carnaval: la rueta serà dijous 12 de febrer de les 15h a les 16:30h. Col.labo-
rariem amb berenar. Aquell dia no hi haurà extraescolars. !
2.- Reunió Consellera 
 Ens l’han tornat a anul.lar, el mateix dia de la reunió. !
3.- Esquerra oberta s’ha anat reunint amb totes les entitats del poble. S’han reunit 
ja amb nosaltres. S’ha parlat d’infraestructures, de recolzar als pares en escola ma-
tinera, extraescolars, camí escolar…  !
4.- Ens hem reunit amb l’APIMA de Palmanyola. Hem compartit idees, formes de fun-
cionament… Volem proposar, juntament amb l’APIMA de Palmanyola, que es fassi un 
estudi de viabilitat de la construcció d’un institut a Bunyola. !
5.- Pensem que seria positiu transmetre a tots els partits les propostes que tenim, 
expressar les necessitats de les famílies…. !
6.- Camí escolar: 
Divendres que ve ens reunirem amb l’escola per fer una enquesta per conèixer les 
necessitats de les famílies. !
7.- Demanarem informació a empreses que organitzen extraescolars de cara a exte-
rioritzar el servei per l’any que ve, donat que organitzar els extraescolars du molta 
feina i si no hi ha molts inscrits és una font de pèrdua de doblers. La idea és que es 
mantingui un bon nivell de qualitat a un preu raonable. !
8.- 21 de febrer curs FAPA de protecció de dades. !
9.- Canviem la pàgina web per una altra que tingui menys costos. !!!!!!!
Glòria Brunet       Mercè García-Amorena  
Presidenta.       Secretària.


