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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ DE
PARES I MARES DEL COL·LEGI PÚBLIC INSPECTOR DOCTOR COMAS
CAMPS D’ALAIOR, CELEBRADA EL DIMECRES DIA 5 DE JUNY DE 2014

Quan són les 20 hores, s’obre la sessió, donant la benvinguda i agraint l’assistència a
tothom. Tal com pertoca segons els estatuts, comença la segona assemblea d’aquest
curs.

Com és preceptiu, es segueix l’ordre del dia previst amb els següents punts:

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
L’acta de l’assemblea ordinària de dia 4 d’abril de 2014, la qual ha estat penjada al
taulell d’anuncis de l’APIMA, s’aprova per assentiment dels socis presents.

2. Elecció dels nous membres de la Junta de l’APIMA
Es procedeix a la presentació de les mares i el pares que s’han ofert per ser nous
membres de la junta. són Carol baragán, Natxo Verger, Joan Juanico, Trini Sintes
Cristina Delgado i Isabel Collazo.
Per assentiment dels presents s’aprova elegir com a nous membres de la Junta de
l’APIMA a les persones que s’hi han presentat.
S’informa dels membres que deixaran la Junta a final d’aquest curs, que són: Carmen
Mulero, David Riudavets, Merche Gimenez, Biel coll i Bernat Fortuny I també indica
quins càrrecs tindran la resta de membres que hi continuen: Lourdes Pons serà la
presidenta, Joana Mercadal, serà la vicepresidenta, Josep Portella serà el secretari,
Mònica Sans actuarà com a tresorera i els vocals seran na Luci Martinez i Isa
Carreras.
El portaveu de la Junta sortint expressa el seu agraïment als membres de la Junta per
la seva feina i col·laboració durant aquest darrer any i el fa extensiu a l’equip directiu.

3. Informacions generals de l’APIMA
¾

Reutilització de llibres

S informa que aquest any, donada la implantació del TIL i la LOMCE, el programa e
reutilització de llibres està endarrerit i poc definit. S’està a l’espera dels llibres
definitius.
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Escola d’estiu

El portaveu explica que enguany es torna a fer l’escola d’estiu per fillets d’infantil i de
primària. A l’igual que els dos darrers anys l’empresa que ha contractat l’APIMA és
Neolleure i el coordinador de l’activitat serà n’Isma Vidal.
La novetat d’aquest any a estat la darrera setmana del mes de juny que s’ha ofert de
forma individualitzada, al igual que les setmanes d’ampliació. El que sí que està
confirmat és que es farà l’ampliació de l’escola d’estiu durant les dues darreres
setmanes d’agost i la primera de setembre.
¾

Festa final de curs

La festa de final de curs canvia de format. No es farà l’actuació dels alumnes, sinó que
s’organitzen diverses activitats per part de l’escola i l’APIMA. Es tracta de diversos
tallers i racons d’activitats diverses com ara maquillatge, bombolles de sabó,
fotografies, etc. Coordinats per els mestres, els atendran els alumnes de darrer curs.
Apart dels racons s’ha previst l’assistència dels geganters i les majorets, i també s’han
previst diverses actuacions musicals a càrrec de Dit i Fet, desconnectats i un DJ com a
final de festa.
El sopar serà com en els darrers anys a càrrec d’en José i probablement consistirà en
una paella. Ja hi ha els tikets a la venta, als llocs habituals. Els preus s’han fixat en 6€
per infants i 9€ per adults.

4. Informació del TIL i la LOMCE
Na Brigit pren la paraula i fa una explicació de la situació en que es troba el procés
d’implantació del TIL i la LOMCE.
Explica que hi ha en marxa un procés de votació NO VINCULANT per part dels pares,
per emetre la opinió respecte de tot aquest projecte educatiu.
Es fa una votació a ma alçada per decidir la postura de l’APIMA envers aquesta
votació, i es decideix per amplia majoria que es donarà suport a la opció de no anar a
votar, per no prendre part en un procés que es considera un paripé i en el que no es té
en compte la opinió dels pares.
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5. Torn obert de paraules
No hi ha cap intervenció en el torn obert de paraules.

Quan son les 20.45 hores, i no havent-hi més assumptes que tractar, es dóna per
finalitzada l’assemblea, agraeix als socis presents la seva assistència i els convida a
una picada d’acomiadament.

El secretari

Vist i plau de la presidenta

Bernat Fortuny

Carmen Mulero

