
	

 

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

Sessió: ordinària  

Data: 3 d'octubre de 2017  

Hora: de 20 a 21 h  

Lloc: IES Binissalem  

Assistents:  

Tomeu Fullana, president  

Laura Beneyto, tresorera  

Francisca Pol Fiol 

Amanda Mudoy. 

Francisca Villalonga. 

Catalina Pons; Secretària. 

Antònia Ripoll 

Bel Perello 

Catalina Alorda 

Rosa Barceló 

Aina Llabrés 

Maria del Pilar Rossello 

Maria Flaquer 

Joana Maria Nofuentes 



 

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

1.- Proposta per sol·licitar subvenció a la Conselleria d'Educació. 

La Sra. Laura Beneyto manifesta que es demanará subvenció a la Conselleria 
d'Educació i el màxim que podem demanar son 800 € i el proper divendres acabba el 
termini per presentar la sol·licitud de subvenció. 

2.- Transport escolar. 

La Sra. Laura Beneyto procedeix a explicar els assitents a la reunió els problemes que hi 
ha hagut aquest inici de curs amb el transport escolar. Els problemes han estat motivats 
pel canvi d'ubicació de la parada, i manifesta que existeix un autobús compartit entre els 
nins d'Alaró i Consell i s'ha mirat que es comparteixi que una setmana arribin primer el 
nins d'Alaró i l'altre setmana els nins de Consell. 

3.- Eleccions nova Junta Directiva AMIPA. 

El President de l'Amipa informa que en el mes de novembre hi ha d'haver eleccions a 
l'AMIPA i s'ha de constituir una nova Junta Directiva, ell manifesta que com a President 
ell no es presentarà. 

El primer pas que s'ha de fer es convocar l'Assemblea extraordinàri oberta a tots els 
socis, on s'explicarà la gestió econòmica, i les coses que s'han fet com Apima. 

Els membres de l'actual Junta Directiva demanen als pares assistents a la reunió si 
qualqún d'ells voldria animar-se a formar part de la Junta Directiva. 

4.- Activitats extraescolars. 

La sra. Amanda Mudoy explica el tema d'Ociidiomes, ells s'associen amb els Instituts, 
col·legis on ells donen classes, ofereixen per fer campaments d'estiu, diades, excursions, 
caps de setamana, fan colònies d'estiu, etc. 

La Sra. Amanda Mudoy manifesta que la qüestió seria quan acabassin les obres, ens 
podríem associar amb Ociidiomes, tot això ja hauria de ser cap al curs vinent. 

Una serie de pares assistents a la reunió expliquen que la seva experiència amb l'entitat 
Ociidiomes i exposen les seves queixes i que el preu era excessivament car. 

El President manifesta que hi ha temps per mirar-ho. 

Una mare assistent a la reunió manifesta la seva queixa que les classes en el centre no 
son íntegrament en anglès. 

 



5. Proposta de xerrades a les families curs escolar 2017/2018. 

Seguidament es demana als pares assistents quines xerrades els agradaria que 
s'organitzassin des de l'Apima per poder assistir els pares. 

6.- Fira de Ciutat Educadora. 

La Sra. Francisca Villalonga explica als pares assistents al tema de les enquestes per la 
Fira que s'ha de celebrar a Binissalem dins els actes que s'han programat com a Ciutat 
Educadora, i s'ha d'organitzar una activitat, ha manifestat que l'idea es participar amb 
una xerrada que es pugui dur a terme. La Sra. Francisca Villalonga manifesta que 
l'aportació econòmica que podrien fer com APIMA podria ser la mateixa quantitat que 
les altres. 

Per altre banda, la Sra. Francisca Villalonga manifesta que ella ha de deixar el Consell 
Escolar Municipal i demana si hi pot haver qualque pare interessat en anar-hi. 

7.-Torn obert de paraula. 

Una de les mares assistents a la reunió procedeix a xerrar d'un profesor d'anglès que es 
interí i dona classes al tercer d'ESO, i que pareix ésser no dona el nivell requerit i 
demana que es pot fer respecte al mateix. 

El President de l'Amipa manifesta que l'únic que poden fer es queixar-se al Departament 
d'Anglès si ells consideren que no té el nivell d'anglès suficient, creuen que té Filologia 
Catalana i disposa del nivell B2. 

La Sra. Maria Flaquer demana como poder tenir accés a les avaluacions, per poder 
veure els resultats acàdemics dels seus fills, el President declara que es va treure una 
normativa en relació a l'accés a les avaluacions. 

Un dels pares assistents xerra de l'existència del cronograma, als efectes de poder fer un 
seguiment dels exàmens, de les avaluacions, etc,  

Seguidament es xerra del tema de l'ús del móbil a l'Institut i es procedeix a explicar els 
pares quins son les directrius que segueix el centre. 

El Sr. Tomeu Fullana manifesta que un grup de pares demana que es faci una rotació de 
les aules, es veu que no hi hagut ni pupitres ni cadires suficients per tots els alumnes, i 
s'expliquen els problemes que hi pot haver en el centre per fer possible atendre la 
demanda dels pares. 

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

El president  

 

 


