ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’APIMA DEL CEIP INS. DR. COMAS CAMPS
El dia 17 de març de 2016, quan són les 20.00 h., s’obra l’Assemblea de l’APIMA del
CEIP Dr. Comas Camps, en la qual participen un total de 22 persones, així com tres
membres de l’equip directiu, per a seguir el present ordre del dia.

1. Lectura i aprovació acta sessió anterior
S'aprova per unanimitat.
2. Informació equip directiu
1. ORGANITZACIÓ DEL CURS 2015-16
Dia 1 de juliol va ser nomenat el nou equip directiu format na Lina Florit, cap d'estudis,
n’Assun Villalonga, que és la secretària i jo Cristina Ponsetí, directora.

 En aquests moments, la matrícula és de 405 alumnes, 124 a Educació Infantil
repartits en 6 cursos i 281 a Educació Primària repartits en 12 cursos. En
relació al curs passat tenim 16 alumnes manco.

 Pel que fa a les ratios:
-

Els cursos d’educació infantil tenen de 19 a 23 alumnes per aula.

-

Educació Primària tenen de 21 a 26 alumnes per aula.

 La plantilla d'aquest curs és de 33 mestres (2 mestres amb reducció 1/3 jornada i
2 mestres compartides amb altres centres. Una PT(compartida amb el CEIP
Francesc d’Albranca ) i la mestra de religió (compartida amb Tramuntana i Sa
Graduada de Maó).

 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.

 També disposem de l'ATE a jornada complerta.
 Actualment tenim tres mestres de baixa per maternitat.
2.LOMCE/TIL
Aquest curs ha entrat en vigor la LOMCE a tots els cursos de primària.

3. HORARIS
A l'hora de fer els horaris l'equip directiu va tenir en compte que totes les tutories
tinguessin el màxim de desdoblaments possibles. Això fa possible treballar en grups
més reduïts les àrees de llengua i matemàtiques.
4. ORGANITZACIÓ DEL CURS
Aquest curs hem organitzat l'activitat de l'escola amb comissions de feina ( biblioteca,
medi ambient, festes, convivència). Cada mestre ha triat la comissió en la que volia
treballar.
Us recordam que l'escola té una pàgina WeB. A més a principi de curs varem crear un
compte de correu gmail com a escola per poder enviar missatges a les famílies i no
emprar tant de paper.
5. PROJECTES DEL CURS


PROJECTE LECTOR

Ja fa 4 anys que es va començar un projecte d'apadrinament lector a la nostra escola
amb l'objectiu de fomentar l'hàbit lector. En un principi era pels alumnes del 1 r cicle i
del 3r cicle però el curs passat ja hi van participar tots els alumnes.
Va agradar i aquest curs s'ha repetit el mateix format.
Les valoracions són positives i ens agradaria que sigui un projecte d'escola que es va
consolidant, curs en curs, amb l'objectiu de treballar i fomentar el gust per la lectura.


PROJECTE de BIBLIOTECA ESCOLAR

El curs passat vàrem redactar el projecte de biblioteca del centre. Som conscients que
l'espai de què disposam no és l'idoni. Així que, de moment, les activitats que feim a
nivell de centre són proposades per la comissió de biblioteca.
4. MANTENIMENT DE L'EDIFICI
Ajuntament
Des de l’escola vàrem sol·licitar a l’Ajuntament la necessitat de canviar les vidrieres
del primer pis pel seu mal estat. S’han començat a substituir les vidrieres i a dia d’avui
les aules 14 i 15 tenen finestres noves.

També han arrenjat el porter automàtic de les barreres de la porta principal i han
instal·lat un dispositiu per bloquejar la porta principal. Així queda tancada.
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. Informació exercici econòmic 2015 i aprovació pressupost 2016
Es presenta el pressupost per enguany, que s’adjunta en document annex a aquesta acta.
Pel que fa a la liquidació del pressupost de 2015, els resultats totals són els següents:
Pressupost de despeses de l’APIMA 2015:
Pressupostat: 71.700,00 euros
Liquidat:
71.452,01 euros
Variació:
- 0,34%
Pressupost Ingressos de l’APIMA 2015
Pressupostat: 71.700,00 euros
Liquidat:
80.622,43 euros
Variació:
+ 12,44%
Menjador escolar 2015. Pressupost de despeses
Pressupostat: 30.313,24 euros
Liquidat:
31.427,91 euros
Variació:
+ 3,68%
Menjador escolar 2015. Pressupost d’ingressos
Pressupostat: 30.313,24 euros
Liquidat:
28.438,13 euros
Variació:
- 6,19 %
COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDATS 2015
Total despeses:
102.880,92 euros
Total ingressos
109.060,56 euros
Superàvit
6.178,64 euros
Pressupost de despeses de 2016: 78.200 euros
Pressupost d’ingressos de 2016: 78.200 euros
Pressupost de despeses de menjador 2016: 28.000 euros
Pressupost d’ingressos de menjador 2016: 28.000 euros
s'aprova per unanimitat.

4. Informació APIMA
• El menjador, que en els darrers anys a baixat el numero d’alumnes que l’utilitzen,
però així i tot creim que és un servei necessari, perquè encara hi ha uns 18 a 20 fillets

que l’utilitzen diàriament. Desde el mes de Novembre del passat any s’han incorporat el
alumnes del col.legi Mestre Duran que venen a dinar al menjador amb l’autobús
acompanyats per una monitora. De moment no son una gran cantidad d’alumnes però
tot ajuda a poder mantenir el menjador.També volem donar les gràcies a na Maribel, sa
cuinera, ja que sense ella seria impossible seguir donant aquest servei.
• L’escola matinera, Que any rera any augmenta el numero d’usuaris. L’empren uns 16
fillets fixes al mes i 15 o 20 esporàdics.
• El reforç escolar, Dirigit als alumnes de 3é a 6é de primària. Aquest any són 19
alumnes repartits en tres grups. El cost per alumne durant tot l’any és de 40 € per els
socis i 60 € per les famílies no sòcies. La cantidat restant ho assumeix l’APIMA.
* Les extraescolars, Organitzades conjuntament amb l’APIMA del Mestre Duran. Es
menten els nombres dels darrers anys amb 384 alumnes apuntats en 12 activitats.
* Diada de l’escola Dr.Comas, es el tercer any que se celebra, amb una conferència als
alumnes de sisè. Glossat per els pares i sobretot pels avís i actuació musical amb
xocolatada el dissabte matí.
* El cinema, aquest any seguim amb els dissabtes de cinema, que té un bon seguiment
per part dels fillets.
• Com a novetat aquest any hem organitzat la festa del divendres de carnaval, Que
trobam que va ser tot un èxit de participació.
• Alguns tallers, conferències i visites. Que san fet o es faran al llarg del curs.
•
Venda
de
llibres.
En
l’inici
de
curs
la venda de
llibres és un
dels moments de màxima feina per l’APIMA. I gran dificultat per les famílies a l’hora
d’haver de assumir el gran cost que suposen. Tenint en conte que els darrers anys ens a
estat impossible seguir amb la reutilització.
• Escola d’estiu. La quantidat d’alumnes ha baixat considerablement, degut sobretot ha
la gran multiplicació de tota mena d’ofertes per l’estiu. Així i tot, tenim l’intanció de
seguir donant aquest servei.
• Festa final de curs. Segueix la dinàmica de cada any, amb petits canvis, sempre amb
una gran participació.
• Coordinació en l’equip directiu. Col·laboram, pagant una excursió a tots els alumnes
de l’escola. Que consisteix en 5 € per fillets socis i 3 € per fillets no socis de p-3 a 5è.
I 6 € pels de 6è que fan una sortida diferent.

També amb 50 €, per material a cada aula. Organització i despeses del patge reial i
carameler.

• I participem en: consell escolar, consell escolar municipal, consell municipal d’esports,
i FAPMA ( feredació d’APIMAS)
5. Precs i suggeriments
la directora informa de la xerrada que es dura a terme a l'IES Josep Miguel Guàrdia a
càrrec de Ernest Fortuny el dimarts dia 22 de març
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 20.50 h del dia
assenyalat.

Trinidad Sintes Olives
La presidenta

Josep Portella Coll
El secretari

