
 

 

Acta de la reunió de la Junta Directiva de l’AMIPA de l’IES Binissalem  

Sessió: ordinària  

Data: 7 de novembre de 2017  

Hora: de 19.30 h  

Lloc: IES Binissalem  

Assistents:  

Tomeu Fullana, president  

Laura Beneyto, tresorera  

Francisca Pol Fiol. 

Joana Artigues. 

Maria Gomila. 

Francisca Villalonga. 

Catalina Pons; Secretària. 

Joana Nofuentes. 

Aina Llabrés. 

Maria del Pilar Rosselló. 

Catalina Alorda 

Maria Inés Toribio. 

Maria José Torres.  

Seguidament es procedeixen a tractar els assumptos inclosos a l'ordre del dia de la 
convocatòria;  



1.- Lectura, i aprovació si es adient, de l'acta anterior. 

Es sotmet a votació l'acta anterior i s'aprova per unanimitat dels assistents. 

2.- Reclamació al Departament d'Anglès. 

El Sr. Tomeu Fullana manifesta que es farà una queixa com Apima, seria una queixa 
general que no es facin les classes íntegrament en anglès i desprès la queixa es farà en 
relació professor d'anglès del grup de tercer d'ESO. Els pares també es farà la queixa a 
nivell particular. 

3.- Reclamació transport escolar alumnat Batxiller. 

Els alumnes de Batxiller i els de formació professional no tenen transport escolar, i des 
de la FAPA s'esta fent pressió a la Conselleria d'Educació perquè aquests alumnes 
puguin tenir accés al transport públic i la nostra Apima donaria suport a la petició que fa 
la FAPA davant la Conselleria d'Educació. Els assistents manifesten la seva conformitat 
a donar suport a la petició de la FAPA. 

4.- Presentació aplicació informàtica APIMAS. 

Seguidament, un representant d'una empresa de productes informàtics procedeix a 
explicar el funcionament d'una aplicació informàtica que poden utilitzar els pares. Una 
vegada explicat els assistents consideren que serà díficil posar-ho en marxa a un institut, 
degut al gran número de professors que hi ha i seria molt complicat obtenir la 
col·laboració dels mateixos. 

Es proposa que es podria intentar comprar un mòbil i fer un grup de difusió per cada 
grup d'ESO. 

5.- Torn obert de paraula. 

El Sr. Tomeu Fullana manifesta que avui es la seva darrera reunó com a President de 
l'APIMA i atesa la renuncia del President de la Junta Directiva, l'APIMA de l'IES 
Binissalem acordar convocar Assemblea Extraordinària pel proper dia 21 de novembre 
a les 19:30 hores en primera convocatòaria i a les 20 hores en segona convocatòria, als 
efectes de procedir a la presentació de candidatures i elecció de la nova Junta Directiva. 

També s'informa de les festes que ha escollit el Centre, el 5 de març i el dia 30 d'abril. 

 

 

Seguidament i no havent mes assumptes que tractar, s'aixeca la sessió a les 21,10  hores. 

 

El president  



 

 


