ACTA DE L’ASSEMBLEA DE 27 DE MAIG DE 2015.
Quan són les 20.30 h. del dia assenyalat es reuneix l’Assemblea de l’APIMA al
menjador de l’escola Dr. Comas Camps, amb 55 persones participants, per a seguir el
següent
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, celebrada el 25 de març de 2015.
S’aprova per unanimitat
2. Informació des de l’APIMA
Quant la qüestió de la reutilització de llibres s’informa de les dificultats que suposa
preveure les possibilitats de reutilització, sobretot quan s’està implantant el canvi de la
Llei, però que per la qüestió de la venda de llibres pel curs 2015 – 2016, la voluntat de
l’APIMA és la de donar la informació abans d’acabar el curs actual.
Quant l’escola d’estiu s’informa de les inscripcions que hi ha hagut i que estan entorn
dels 70 – 80 fillets, així com el canvi de la direcció de l’escola per de4sestiment d’Isma
Vidal. Aquest curs, la directora de l’escola d’estiu serà na Belén Vidal i mantindrà les
mateixes característiques que els anys anteriors.
La causa de la baixada dels alumnes s’ha de cercar sobretot en la multiplicació d’ofertes
d’estiu de tota mena, que fa que els fillets es reparteixin més.
Quant la festa de final de curs, s’informa que se celebrarà el divendres 19 de juny i que
seguirà la tònica dels darrers anys: una primera part amb els fillets de l’escola: la coral
infantil, l’orquestra o banda, així com les actuacions dels fillets de sisè que se’n van.
Després una aprt d’animació amb el ball en línia i el ball amb Esportart, per acabar amb
el sopar. A diferència d’altres anys, aquest any s’ha canviat la paella per un bon coc
amb carn torrada, de manera que serà a més bon preu
3.- Aprovació de nous membres de la Junta de l’APIMA i càrrecs directius
Els participants de l’Assemblea acorden la proposta de nous membres per la Junta de
l’APIMA, que són:
Eva Triay
Britta Hernández
Txus Corts
Fernando Orila
Josep Quintana Pons
Sandra Sintes Ruiz
A aquests nous membres s’afegeixen els que ja han estat membres de la Junta de
l’APIMA en el curs 2014-2015 i compliran el seu segon any: Joan Juanico, Trini Sintes,
Isabel Collazo, Natxo Verger, Cristina Delgado, Carol Barragán, i Josep Portella, que
repetirà dos anys més a la Junta de l’APIMA.
Els carrecs directius seran els següents
Presidenta: Trini Sintes

Secretari: Josep Portella
Tresorer: Matxo verger
L’Assemblea ho aprova per uanimitat
4.- Torn obert de Paraules
Intervé Sita Petrus, com a mare d’uns alumnes que aquest acaben el seu trajecte escolar
al Doctor Comas per agrair la feina que ha fet i fa l’APIMA
Intervé Lourdes Pons Marquès en el seu darrer acte com a presidenta de l’APIMA per
recordar que ha estat una experiència molt positiva i per destacar el recolzament que han
tingut de l’equip directiu.
Intervé per últim la directora, Brigit Sans, que també enguany acaba el seu període en la
direcció del centre, per agrair la disponibilitat de l’APIMA i la feina que s’ha fet en uns
anys en què hi ha hagut moltes dificultats en el món educatiu a les Illes Balears.
I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió quan són les 21:45 h.
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