Acta Assemblea APIMA Col·legi Públic Doctor Comas de 27 de març de 2015
Quan són les 20:00 h. del dia assenyalat s’inicia l’assemblea a la qual participen 17
persones.
1. Aprovació acta anterior.
Per unanimitat, s’aprova l’acta de l’Assemblea anterior.
2. Informació sobre el curs 2014/2015 a càrrec de la directora del centre.
Brigitt Sans dóna compte del desenvolupament del curs a partir d’aquest guió:
Aquest curs14-15 seguim essent equip directiu na Sonia Bosch, cap d'estudis, na Marga
Riudavets, secretària i na Brigit Sans, directora.
1 SOBRE MESTRES/ALUMNES
En aquests moments, som 414 alumnes repartits 127 E.I. i 287 E.P. (En relació al curs
passat tenim uns 18 alumnes manco).
Així i tot, els cursos estan complerts. D'E.I. a 1r de primària (de 19 a 23 alumnes/aula) i de
2n a 6è de primària (de 24 a 28 alumnes/aula).
3. L'escola Dr.Comas torna a ser un centre de dues línies, amb 6 grups d'educació
infantil i 12 d'educació primària.
4. La plantilla d'aquest curs és de 35 places. (2 persones amb reducció 1/2 jornada i 2
més amb reducció de 1/3). Mestres compartits amb altres centres,aquest curs, només
tenim la mestra de religió.
5. Es manté la figura de l'orientadora compartida amb La Salle i Mestre Duran, igual
que el curs passat. A la nostra escola ve tres dies.
6. També disposam de l'ATE a jornada complerta.
7. Ens falta un mestre AL (0'80 de jornada). Aquest mestre estava en quota ia principis
de setembre i sense donar més explicació va desaparèixer. Després de reclamar-ho
varies vegades a la Conselleria ens van escriure des del servei de Suport i ens van
comunicar que no el tindríem per aquest curs.
Quan negociem les quotes pel proper curs intentarem de recuperar aquest 0'80 AL
2. SOBRE LA LOMCE/TIL
Aquest curs ha entrat en vigor la LOMCE als cursos de 1r,3r i 5è. Proper curs estarà
establerta la nova normativa a tota primària.
Després de la sentència del Tribunal Superior de les Illes Balears, i una vegada consultat
a Inspecció, ens vam reunir els mestres per decidir el que fèiem aquest curs 14-15 respecte
del TIL. Vam decidir d'aturar-ho immediatament encara que suposés tornar a organitzar de
nou tot el curs (mestres, horaris, reforços, espais,...).
Es va decidir aprofitar tots els recursos personals d'anglès per fer desdoblaments a les hores
de llengua anglesa.
A la nostra escola els desdoblaments sempre han funcionat molt bé.
Immediatament també vam aturar de donar geometria en anglès i es dóna dins l'àrea de
matemàtiques per cada tutor.
3. SOBRE L’ORGANITZACIÓ DEL CURS

Aquest curs hem organitzat l'activitat de l'escola amb comissions de feina (matemàtiques,
biblioteca, Tic's, festes, convivència). Cada mestre ha triat la comissió en la que volia
treballar.
Na Sónia, la cap d'estudis, va crear la pàgina WEB de l'escola.
4. SOBRE PROJECTES DEL CURS
Projecte lector
Fa dos cursos es va començar un projecte d'apadrinament lector, entre els alumnes de 1r i
6è, amb l'objectiu de fomentar l'hàbit lector.
El projecte va agradar i el curs passat es va ampliar de manera que poguessin participar tots
els alumnes del centre, des d'Educació Infantil fins a 6è d'E.P.
Com que les valoracions d'aquest projecte són positives (tant dels mestres com dels
alumnes) a poc a poc es va consolidant com un projecte d'escola amb l'objectiu de treballar
i fomentar el gust per la lectura i en conseqüència la competència lingüística.
Projecte de jocs de pati
El curs passat, conjuntament amb les mestre d'Educació Física, es va proposar d'iniciar un
altre projecte per potenciar i introduir jocs de pati tradicionals i d'altres, per donar opcions
de joc al pati a Educació Primària.
A final de cada trimestre es fa un matí de jocs al pati on hi participen tots els alumnes de
Primària en grups on hi ha totes les edats.
Aquest dimecres, 1 d'abril es durà a terme aquesta activitat (segon trimestre). Aquesta
vegada els jocs seran INTERCULTURALS. A final de curs està previst JOCS D'AIGUA i
també hi participaran els alumnes d'Educació infantil.
Projecte de Biblioteca Escolar
Com sabeu, amb la inauguració del CEIP Mestre Duran, hem pogut anar recuperant espais
de l'escola que abans s'havien d'utilitzar com a aules. Ara tenim
l'aula d'informàtica dins l'edifici, aula de música, d'anglès.
Amb la recuperació d'espais també ens hem plantejat iniciar la recuperació de la biblioteca
no com un espai d'acumulació de llibres sinó com el generador d'activitats encaminades a
millorar la competència lingüística dels alumnes.
Les primeres actuacions (el curs passat) van ser fer neteja i esporga del material obsolet i
començar a classificar el material que quedava que era poc. També vam millorar l'estètica
de la biblioteca, pintant els armaris ,les parets
També es va començar a redactar un projecte de Biblioteca.
Aquest curs:
Hem demanat i instal·lat el programa ABIES de la Conselleria per anar catalogant el
material que tenim.
Hem fet una petita compra de material nou, llibres de coneixements de ciència, natura,
emocions i còmics.
El projecte s'ha revisat, ampliat i es presentarà a Claustre.
Des de la Comissió de Festes s'han programat activitats per a tots els alumnes per la
setmana de Sant Jordi: recomanacions de llibres, jocs de personatges,...
Projecte de concerts familiars
Aquest trimestre na Mª Jesús ha organitzat i dirigit l'activitat dels Concerts Familiars
dirigit a famílies d'Ed Infantil.
Aquesta activitat s'ha fet quinzenalment els dissabtes.
L'activitat ha tingut molt bona acollida i el nivell de satisfacció de tots els participants
ha estat excel·lent.

El programa ha estat el següent:
8. 31 gener: música popular
9. 7 febrer: vent fusta
10. 21 febrer: corda
11. 7 març: música actual
12. 21 març: vent metall
Per acabar agrair, de part de tot l'Equip Directiu i del Claustre de professors, a l'Apima
s'esforç que fa any rere any, per col·laborar i ajudar en tot el que pot a la nostra escola.
I vosaltres famílies, us agraïm la vostra assistència i interès.
3.- Liquidació del Pressupost de 2014
Per part de l’APIMA es dóna a conèixer la Liquidació del Pressupost de 2014. Ho fa a
través d’Angel Sans.

DESPESES:
Cost dels llibres

PRESSUPOSTAT REALITZAT

VARIACIÓ

% VAR

-8.875,90

-36,38%

24.400,00

33.275,90

Serveis d'administració i fiscals

3.600,00

3.594,80

5,20

0,14%

Assegurances

1.100,00

1.047,06

52,94

4,81%

Despeses bancàries

300,00

353,03

-53,03

-17,68%

Material fungible APIMA

1.600,00

827,95

772,05

48,25%

Aportació a despeses classes

2.500,00

1.320,00

1.180,00

47,20%

Excursions i desplaçaments

4.000,00

3.908,00

92,00

2,30%

Festa fi de curs 2013/2014

3.800,00

3.094,06

705,94

18,58%

Inversions per al Col·legi

1.000,00

752,62

247,38

24,74%

Despeses diverses

1.600,00

580,00

1.020,00

63,75%

200,00

179,27

20,73

10,37%

36.000,00

21.781,89

14.218,11

39,49%

Tributs
Escola estiu 2014
Escola matinera

1.900,00

2.419,49

-519,49

-27,34%

Tallers famílies

400,00

411,00

-11,00

-2,75%

Reforç escolar

4.000,00

3.549,00

451,00

11,28%

600,00

1.658,00

-1.058,00

-176,33%

0,00

350,70

-350,70

87.000,00

79.102,77

7.897,23

9,08%

PRESSUPOSTAT REALITZAT

VARIACIÓ

% VAR

7.550,65

22,88%

Fons Social
Aplicacions informàtiques
Total despeses:

INGRESSOS:
Venda de llibres

33.000,00

40.550,65

Superàvit activitats extraescolars
2013/2014

1.800,00

Escola estiu 2014

33.500,00

1.090,94

-709,06

-39,39%

22.570,00 -10.930,00

-32,63%

Escola matinera

1.400,00

2.969,00

1.569,00

112,07%

Festa fi de curs 2013/2014

4.000,00

3.395,31

-604,69

-15,12%

200,00

0,00

-200,00

-100,00%

Quotes socis

8.300,00

7.910,00

-390,00

-4,70%

Subvenció Ajuntament Alaior

2.500,00

2.703,24

203,24

8,13%

Tallers famílies

Subvenció Obra Social La Caixa

0,00

250,00

250,00

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00%

800,00

665,99

-134,01

-16,75%

Ingressos extraordinaris

0,00

250,00

250,00

#¡DIV/0!

Reforç escolar

0,00

400,00

400,00

#¡DIV/0!

87.000,00

84.255,13

-2.744,87

Subvenció Obra Social Caixa Colonya
Ingressos financers

Total ingressos:
RESULTAT: superàvit

#¡DIV/0!

-3,16%

5.152,36

Pel que fa al compte de resultats de l’APIMA, resulta un superàvit de 5.152,36 euros
Pel que fa al compte de resultats del MENJADOR, la liquidació és la següent:

DESPESES:

PRESSUPOSTAT REALITZAT

VARIACIÓ % VAR

Compres càtering

31.000,00

31.698,93

-698,93

-2,25%

Serveis administració i fiscals

720,00

720,00

0,00

0,00%

Serveis administració i fiscals Maribel

0,00

600,00

-600,00

Serveis bancàris

50,00

109,56

-59,56

-119,12%

Tributs

350,00

381,42

-31,42

-8,98%

Gratificacions

0,00

100,00

-100,00

Amortització maquinària

500,00

501,24

-1,24

Total despeses:

32.620,00

34.111,15

-1.491,15

-0,25%

INGRESSOS:

PRESSUPOSTAT REALITZAT

VARIACIÓ % VAR

Ingressos menjador

31.000,00

699,07

2,26%

-1.620,00

-100,00%

31.699,07

Aportació APIMA al funcionament
menjador

1.620,00

Ingressos bancaris

0,00

0,87

0,87

Total ingressos:

32.620,00

31.699,94

-920,06

Resultat: DEFICIT DE 2.411, 21

Així el total consolidat queda resumit de la següent manera:
DESPESES:
Despeses APIMA

79.102,77

Despeses Menjador

34.111,15

Total despeses:

113.213,92

INGRESSOS:
Ingressos APIMA
Ingressos Menjador
Total ingressos:
RESULTAT: superàvit

84.255,13
31.699,94
115.955,07
2.741,15

L’Assemblea aprova aquesta liquidació.
Pel que fa al pressupost de 2015, la proposta que l’APIMA presenta a l’Assemblea és la
següent:
DESPESES:
Cost dels llibres
Serveis d'administració i fiscals
Assegurances
Despeses bancàries
Material fungible APIMA

26.000,00
3.600,00
1.000,00
350,00
1.300,00

Inici curs adaptació
Aportació a despeses classes
Excursions i desplaçaments
Cinema
Festa fi de curs 2014/2015
Inversions per al Col·legi
Despeses diverses
Tributs
Escola estiu 2015
Escola matinera
Tallers famílies
Reforç escolar
Fons Social

1.100,00
1.000,00
2.750,00
250,00
3.500,00
1.260,00
1.140,00
200,00
22.000,00
2.250,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00

Total despeses:

71.700,00

INGRESSOS:
Venda de llibres
Superàvit activitats extraescolars
2014/2015
Escola estiu 2015
Escola matinera
Festa fi de curs 2014/2015
Quotes socis
Subvenció Ajuntament Alaior
Subvenció Obra Social La Caixa
Subvenció Obra Social Caixa
Colonya
Ingressos financers
Reforç escolar

30.000,00

Total ingressos:

71.700,00

1.000,00
22.000,00
2.900,00
3.000,00
7.500,00
2.700,00
250,00
1.500,00
350,00
500,00

MENJADOR APIMA DR. COMAS CAMPS
PRESSUPOST ANY 2015
DESPESES:
Compres càtering
Serveis administració i fiscals
Serveis administració i fiscals Maribel
Serveis bancàris

28.000,00
720,00
600,00
110,00

Tributs
Amortització maquinària
Total despeses:

382,00
501,24
30.313,24

INGRESSOS:
Ingressos menjador
Aportació APIMA al funcionament menjador

28.000,00
2.313,24

Total ingressos:

30.313,24

El total de pressupost previst per 2015 és de 102.013,24 euros
L’Assemblea aprova aquesta proposta.
4 Informació a l’Assemblea.
Es dóna compte de les activitats de l’APIMA des de la passada Assemblea.
El juny va tenir lloc la votació forçada del projecte lingüístic, encara en plena polèmica
TIL i l’APIMA va aprovar no anar a votar. Van anar a votar unes poques persones, i per
fer-ho negativament
Festa final de Curs.
Va tenir les característiques de cada any, tret que el comiat dels de sisè es va fer
separadament de la festa de tota l’escola. Es va tornar fer la fotografia de grup editada per
l’APIMA a un tamany pòster.
Equip de so
L’APIMA va comprar un equip de so d’un miler d’euros, que ha cedit a l’escola per al seu
ús.
Escola d’Estiu.
L’Escola d’Estiu ha patit els canvis obligats per l’encariment del servei degut al
compliment de les actuals normatives. Aquest encariment, juntament amb l’aparició
d’altres ofertes, va fer que baixes considerablement el nombre de participants. La valoració
general que es va fer va ser positiva. L’APIMA va assumir tres participants del Fons Social,
amb un cost de 1.500 euros.
Venda llibres
L’inici del nou curs suposa el moment de màxima feina, amb la venda de llibres. Enguany,
atesos els canvis legislatius i el canvi de llibres, va funcionar molt poc el tema de la
reutilització, la qual cosa va suposar un major moviment econòmic. El resultat va ser
positiu. La part negativa són els impagaments d’aquelles persones que ho fan a terminis, la
qual cosa suposa una pèrdua per l’APIMA, que ha considerat no mantenir-ho en el futur.
Enguany també es va fer net el magatzem de llibres obsolets

Escola matinera
S’ha posat en marxa amb les mateixes característiques, amb un increment gran d’usuaris.
Menjador.
També s’ha mantingut el Servei de Menjador, mantenint l’acord dels darrers anys amb la
persona que el porta, assumint un increment del dèficit, que es considera necessari per a
seguir mantenint el servei.
Activitats extraescolars.
Les activitats extraescolars presenten un nombre de participants, superior als tres-cents,
com els darrers anys, sense que hi hagi hagut cap pèrdua. Es mantenen les activitats de
sempre, amb incorporació de noves ofertes com són a) el cant coral, amb bona acceptació;
b) ball en línia; etc.
Tallers per famílies.
Aquest any, els tallers han estat organitzats a Mestre Durán, amb poca aportació per part
nostra, possiblement per l’escassa resposta del darrer any. Només s’ha fet al Comas la
conferència de sobre Com podem prevenir el maltractament. En tost dels tallers s’han
preparat tres sortides, de les quals ja se n’ha feta una, la de Ciutadella, i en queden dues,
una a Maó i una altra a una platja.
Reforç escolar
S’ha mantingut l’oferta de reforç escolar, que havia iniciat el Govern fa uns anys i que
finalment va haver s’assumir l’APIMA. Atès que en els darrers anys havia incrementat el
seu cost, vam decidir limitar a 2.000 el seu pressupost,l que implicava una revisió dels
grups, una revisió de les hores del monitor i del calendari. També es va posar una matrícula
de 12 euros per curs, o sigui, uns 0,25 cèntims per hora. Tot i això, algunes famílies van
renunciar a la possibilitat del reforç. En aquest sentit, els presents obren un interessant
debat sobre la gratuïtat o no d’aquesta oferta.
Ajuda al funcionament de l’escola.
Adquisió de tres ordinadors nous, amb una inversió de 1.300 euros i cessió al centre.
Ajuda d’aula, amb 50 euros per material i aula
Ajuda per sortides, amb un canvi en relació al sistema anterior: l’APIMA dóna una
quantitat fixa al centre, que ha de gestionar, diferenciant entre alumnes socis de
l’APIMA i no socis.
Organització i despeses carter reial i carameler
Diada de l’Escola Doctor Comas
Per segon any se celebra aquesta diada: conferència als sisès, sobre el personatge; xerrada trobada amb un professor jubilat; actuació i xocolatada. Encara no respon molta gent, però
això s’ha d’implantar també a través del costum.

Cinema
És una novetat en la feina d’enguany, la celebració dels dissabtes de cinema

5. Torn obert de paraules
Per part d’alguns pares presents es va exposar la problemàtica del final de curs i d’etapa
escolar al Comas dels alumnes de sisè, que per primera vegada després de molts anys no
gaudirien de les excursions finals i de diferents actes que es feien. Intervé la directora per
explicar el cas des del punt de vista dels professors i de la voluntarietat amb las qual es
feien fins ara aquestes sortides. Per part de l’APIMA es diu que es tractarà la problemàtica
al si d’aquesta.

I sense més assumptes a tractar, quan són les 22:00 h del dia assenyalat,
s’aixeca la sessió de la que s’estén la presenta acta

Lourdes Pons Marquès
Presidenta

Josep Portella Coll
Secretari

