
ASSEMBLEA 23 DE FEBRER DE 2015 !!!!
ASSISTENTS: Presidenta: Glòria Brunet, secretària: Mercè García-Amorena, vocals: 
Antònia Riera, Maribel Borràs, Cati Fiol, Esther Salom, Lluís Barceló, Encarna 
Quetgles. Socis: 9. !!
1.- PACTE per l’EDUCACIÓ !
Han fet una feinada els que l’han confeccionat, i s’han presentat ja moltes esmenes 
al document, algunes de les quals no hi han estat incorporades, i això ha fet que 
alguns grups hagin deixat de participar en el pacte. 
Música  i plàstica: no queda especificat en el document com quedarien aquestes 
matèries, i la importància que tenen. 
Financiació: no queda explícit al document com seria la financiació a escoles 
públiques, concertades, religioses… !
2.- JORNADES FAMÍLIA I ESCOLA !
Els dies 6 i 7 de març tindran lloc les jornades “Família i escola”. Els pares haurien 
de col.laborar activament amb l’escola en l’educació dels nins. 
A les jornades es faran tallers i es treballarà segons el resultat de les enquestes que 
ens han passat i hem anat contestant. 
La data límit per apuntarse a les jornades és 27 de feber. Estan dirigides a pares/
tutors, mestres, i fins i tot hi poden anar atlots (grans). El cost és de 5 euros. La 
inscripció es realitza a la pàgina web de FAPA MALLORCA. En fer la inscripció 
s’ordenen els tallers per ordre de preferència. !
3.- ESCOLA NOVA !
Poca cosa podem explicar perquè una hora abans de la reunió amb l’IBISEC el 20 de 
febrer, aquests la van anul.lar. El director de l’escola està pendent de que la tornin a 
convocar, i aquest pic en horari de tarda, perquè les pares hi poguem anar. !
4.- Anem retrassats en el cobrament dels extraescolars i escola matinera, i ens hem 
de reunir també amb els professors d’extraescolars per aclarir tema pagaments i 
altres qüestions que els preocupin. Hem de millorar la gestió, en som conscients, i ho 
estem intentant arreglar. !!!!!!!!!!!
Glòria Brunet       Mercè García-Amorena 
Presidenta        Secretària


