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PRESENTACIÓ DE 

 

L’Associació de pares

de 120 pares, mares o tutors

La funció principal 

part, i del centre en general,

col·laborar amb les activitats

conciliació laboral i familiar

Centre . 

 L'APIMA participa en

Escolar i exerceix la representaci

l'Administració pública com

 A més a més, l'APIMA

 El “Servei d’Escola Matinera

abans de les 9:00h. 

 Les activitats extraescolars

finalitzada l'activitat escolar

 El programa de reutilizaci

 La publicació de l’agenda

 Activitats lúdiques i tallers

 

L'actual Junta directiva

escolar 2013-2014 i està composta

Presidenta: Glòria Brunet

Vicepresidenta: Maria Llu

Secretària: Mercè Garc

Tresorera: Maribel Gómez

Vocals: Maribel Borràs,

Esther Barceló, Cati Fiol,

 

És possible posar-se en 

l'adreça de correu electrònic

 

 

 
 

L’APIMA MESTRE COLOM 

pares i mares (APIMA) Mestre Colom està composta

tutors dels alumnes matriculats al CEIP Mestre Colom.

 de l'APIMA és donar suport a les famílies

general, en tot el que afecta l'escolarització dels 

activitats educatives de l’escola, desenvolupar activitats

familiar i promoure la participació de pares i mares

en diferents comissions temàtiques de l'escola

representació de les famílies associades davant

com la Conselleria d'Educació. 

l'APIMA organitza i gestiona les següents activitats

Matinera” per als pares i mares que han de deixar

extraescolars que es desenvolupen en horari d’horabaixa

escolar a partir de la 16:00h 

reutilizació de llibres. 

agenda escolar d’educació primària. 

tallers durant el curs escolar i la festa de final de

directiva de l'APIMA ha estat renovada al final del

composta per: 

Brunet 

Lluïsa Quetgles 

García-Amorena 

mez  

s, Antònia Riera, Sílvia Porto, Lluís Coblijn, Jose

Fiol, Encarnació Quetgles. 

 contacte amb la Junta directiva de l' APIMA

nic apimamestrecolom@gmail.com. 
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composta per més 

Colom. 

lies que en formen 

 seus fills i filles, 

activitats des de la 

mares en la gestió del 

l'escola i el Consell 

davant òrgans de 

activitats : 

deixar els infants 

horabaixa un cop 

de curs. 

del passat curs 

Jose M. Gómez, 

APIMA a través de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTES
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Blindatge de la 2a l

 

 

Segons les dades

Bunyola té prou població escolar

al CEIP Mestre Colom.  

 Durant molts d’anys,

CEIP’s del terme municipal.

2013-14, i quasi passa el mateix

 S’ha de tenir en compte

alternatives dins el terme

queden exclosos. 

 Per altra banda, és 

que acaben d’omplir els grups,

 Per tant, creim que 

taxa de natalitat de l’any

demogràfica més llarga, segons

línies d’Educació infantil (2

 

 

 
 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

línia d’ Educació Infantil al CEIP Mestre Colom

dades del padró municipal de 2013 obtingudes

escolar com per mantenir 1 línia d’EI a Palmanyola

anys, el 90% de la població de Bunyola s’ha

municipal. El fet d’eliminar unitats a Infantil (com va

mateix el 2014-15), indueix a un descens de la

compte que a Bunyola només hi ha escola p

terme municipal si a l’hora de repartir les places

 sabut que durant el curs encara van arribant

grups, com de fet està passant actualment. 

 la política d’escolarització no s’ha de fer nom

any en curs, sinó que s’ha de tenir en compte

segons la qual, el terme de Bunyola clarament

(2 a Palmanyola i 1 a Bunyola). 
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Colom 

obtingudes a l’IBESTAT, 

Palmanyola i 2 línies 

ha matriculat als 

va passar el curs 

la demanda.  

pública; no hi ha 

places els alumnes 

arribant nous alumnes 

només en base a la 

compte una sèrie 

clarament necessita 3 



2. Participació dels pares

 

 Segons informacions

31/07/2014, hi ha d’haver

prevista de 2.013.777€ provinents

d’Inversions. 

 Com a pares i mares

el seu desenvolupament, aportant

l’educació dels nostres fills,

públiques.  

Tot i que fer una escola

preocupa el com es durà 

escolar?, com podran pujar

centre?, haurem de prescindir

compte la demanda de l’APIMA

la llei ho indica? 

 Per tot això, voldríem

projecte y es tingui en compte

d'Escola nova formada per

 Independentment que

del l'escola nova, sol·licitem

mitjans necessaris per fer

actuals. 

 

 

 

 

3. Implantació d’un Institut

 

 Una altra reivindicaci

1989-90, quan l’Ajuntament

constar en acta la seva idone

arrel de la implantació de

demanar que els alumnes

 

 
 

pares i mares en la definició i execució del projecte

informacions de la Conselleria d’Educació aparegudes 

haver una ampliació del CEIP Mestre Colom amb

provinents d’una línia de crèdit concedida pel

mares voldríem tenir informació del projecte i poder

aportant el punt de vista dels qui som els responsables

fills, en un diàleg obert i constructiu amb les 

escola nova és una reivindicació històrica dels

 a terme el projecte: es faran les obres durant

pujar els camions sense afectar l’ús del pati i dels

prescindir del menjador escolar durant un temps?

APIMA de poder disposar d’un local propi dins

em que se’ns mantengués informats de totes

compte l'opinió dels pares i mares articulant

r totes les parts implicades . 

que en un futur proper s'escometin les obres

licitem que fins que aquestes estiguin finalitzada 

fer un manteniment suficient i planificat de les

Institut d’Educació Secundària en el terme municipal

reivindicació històrica dels bunyolins és la de tenir un

Ajuntament va adquirir per un preu simbòlic el solar de

idoneïtat per construir-n’hi un. Posteriorment, el

de la LOGSE, hi va haver una mobilització 

alumnes bunyolins poguessin realitzar tota l’educaci
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projecte d’Escola nova 

 a la seva web el 

amb una inversió 

pel Banc Europeu 

poder participar en 

responsables de 

 administracions 

dels bunyolins, ens 

durant el període 

dels accessos del 

temps? es tendrà en 

dins el centre com 

totes les passes del 

articulant una comissió 

obres de construcció 

 s'estableixin els 

les instal·lacions 

municipal de Bunyola 

un institut. Ja el 

de Can Gual, va 

el curs 1996-97, 

 important per a 

educació obligatòria a 



Bunyola, i no haver de partir

població escolar per demostrar

de 2 línies.  

 En una altra onada 

fer una reunió a la Conselleria

cop acabat, renovar el CEIP,

les noves instal·lacions per

 Les dues iniciatives

en diferents moments i de diferents

i efectivament un solar a la

 A 2015, i segons les

nombre d'escoles per municipi,

que tenen IES: Santa Maria,

població escolar en el terme

amb escreix, i en aquests 

doncs, que la població escolar

ans al contrari. 

 Garantir als bunyolins

obligatòria, seria molt positiu

demogràfic i faria canviar

actualment hi ha poca oferta

 Les APIMA dels CEIP

conjuntament que s'estudiï

de Bunyola . 

En aquest sentit, ambdues

a. Estudiar la viabilitat

solar de Can Gual.

 El solar de Can Gual

que no necessita requalificaci

possiblemente el solar adjacent

prop de la Casa de Cultura

instal·lacions de l’IES en

l’Ajuntament, i actualment 

podria estudiar el seu aprofitament.

 

 
 

partir als 12 anys. Dins aquest context, es varen

demostrar que hi podria haver un institut de secund

 de reivindicacions encapçalada per l’APIMA

Conselleria d’Educació on es proposava construir un

CEIP, desplaçant momentàniament els alumnes

per tal d’evitar-los una temporada dins unitats prefabricades.

iniciatives varen quedar en no-res, bàsicament perqu

diferents equips de govern, mai ha arribat a 

la Conselleria. 

les dades del padró de 2013 (IBESTAT) creuades

municipi, hi ha 4 municipis amb menys poblaci

Maria, Porreres, Esporles i Sineu. A més, les

terme de Bunyola realitzades a finals dels anys 90

 moments seria necessari un IES de 3 o 4 lí

escolar no hauria de ser un impediment per demanar

bunyolins que els seus fills puguin cursar TOTA

positiu per a tot el poble, ja que en consolidaria

canviar radicalment la vida dels nostres joves,

oferta de serveis. 

CEIP Mestre Colom i Gaspar Sabater de Palmayola

ï la viabilitat d'implantar un Institut dins del 

ambdues APIMA proposem l'estudi de les següents possibilitats

viabilitat d’implantar un Institut d’Educació Secund

Gual.  

Gual pensam que seria idoni per a la construcci

requalificació urbanística (si està destinat a 

adjacent sigui també de propietat municipal 

Cultura (el teatre de la qual es podria usar com

en cas que els m2 del solar no fossin suficients),

 hi ha una construcció que ha quedat a mitges

aprofitament. 
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varen fer estudis de 

secundària obligatòria 

APIMA del 2005, es va 

un institut i, un  

alumnes de primària a 

prefabricades. 

perquè l’Ajuntament, 

 cedir oficialment 

creuades amb el 

població que Bunyola 

les previsions de 

90 s’han superat 

ínies. És evident 

demanar un institut, 

TOTA l’educació 

consolidaria el creixement 

joves, per als que 

Palmayola proposem 

 terme municipal 

possibilitats : 

Secundària en el 

construcció d’un IES ja 

 usos socials), 

 en breu, està a 

com a part de les 

suficients), és de 

mitges de la que es 



 Per això, les APIMA

l’Ajuntament es comprometi

viabilitat del solar de Can Gual.

 

b. Estudiar la disponibilitat

Bunyola per a 

 Si l'estudi de viabili

resultat una inviabilitat tècnica

secundària en un solar que

municipal de Bunyola . 

 

c. Estudiar la viabilitat

 Som conscients que fer

demanat tenir l’opció d’enviar

la problemàtica que comporta

peatge cada vegada.  

 Tant l’APIMA de Bunyola

còmode, mentre no tenguem

 Amb tot, no s’hauria de

famílies que ja hi tenen fills

restringir. 

 

 

 

 

4. Incrementar el suport 

laboral dels pares i mares

 

En l'actual context de

obligades a reduir la despesa

necessitat d'aquest suport 

 

L'APIMA organitza, mant

horaris no coberts per l’escola

 

 
 

APIMA de Bunyola i Palmanyola, feim dues

eti a cedir un solar a la Conselleria i que es faci

Gual. 

disponibilitat d'un altre solar al terme 

 la implantació d'un Institut d'Educació Secund

viabilitat d'aprofitament del solar de Can Gual

cnica justificada, proposem la implantació d'Institut

que es pugui destinar a aquesta finalitat i es trobi

viabilitat d’una solució transitòria: Institut de Sant

fer un institut du temps. Això no treu que molts

enviar els seus fills a l’institut de Sant Marçal, ja

comporta que els nostres fills vagin a Sóller havent

Bunyola com la de Palmanyola trobam que 

tenguem institut, poder dur els nostres fills a Sant Mar

de suprimir la possibilitat de Sóller per tal de no

fills matriculats. Es tractaria d’afegir una opci

 econòmic a les mesures de conciliació de

mares 

de crisi econòmica són moltes les famílies 

despesa familiar en activitats extraescolars i menjador

 per millorar per a la conciliació de la vida laboral

manté, gestiona i coordina les activitats extraescolars

escola i que són necessaris per a la conciliació 
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dues peticions: que 

faci un estudi de 

 municipal ed 

Secundària . 

Gual donés com a 

d'Institut d'Educació 

trobi en el terme 

Sant Marçal 

molts de pares han 

ja que tots sabem  

havent de pagar el 

 seria molt més 

Marçal. 

no perjudicar les 

opció més, no de 

de vida familiar i 

 que s'han vist 

menjador tot i tenir la 

laboral i familiar. 

extraescolars en els 

 laboral i familiar 



dels pares i les mares. En

pares que han de deixar a

activitats extraescolars un 

troba en estudi la implanta

anar i tornar a l’escola acompanyats

 

 Per això proposem 

activitats, bé a través de 

l’escola, o bé a través de l'APIMA

 

 
 

En concret, el Servei d'Escola Matinera per a

a l'escola abans del començament de la jornada

 cop finalitzada la jornada lectiva. En aquests

implantació d'una iniciativa de Camí escolar que permeti

acompanyats d'una persona adulta. 

 que s'estableixi un sistema de suport econò

 l'ajuda directa a les famílies amb alumnes

l'APIMA . 

 

7 

a pares mares i 

jornada escolar i les 

aquests moments es 

permeti als infants 

òmic a aquestes 

alumnes matriculats a 


