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Acta de la reunió de la Junta Directiva de l’AMIPA de l’IES Binissalem  
Sessió: ordinària. 
Data: 27 de març de 2018  
Hora: 19:30 h  
Lloc: IES Binissalem  
Assistents:  
President; Joan Mateu Prats Coll. 
Vice-Presidenta; Joana Artigues i Rebassa.  
Tresorera; Laura Beneyto Bellver.  
Secretària; Catalina Pons Bestard. 
Vocals; Francisca Pol Fiol, Amanda Mudoy i Joana Maria Nofuentes Campins. 
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 de la sessió anterior. 
La Secretària de l'AMIPA de l'IES Binissalem manifesta que no ha pogut passar 
la còpia de l'acta de la darrera sessió i per tant no l'ha pogut dur a aprovació, a 
la propera sessió hi durà les dues actes. 

2.- Dació de compte de la reunió mantinguda amb el Batle. 
La Sra. Joana Artigues procedeix a explicar la reunió que varen tenir amb el 
Batle i amb n'Andreu Villalonga, i manifesta que varen tenir una actitud positiva 
en quant a la qüestions que vàrem plantejar. 
Ens varen indicar que mirarien de que el Policia Tutor es posi en contacte amb 
nosaltres i si fos necessari mirarem de tenir una renió amb la Guàrdia Civil als 
efectes d'abordar el problema que vàrem plantejar. 
També vàrem xerrar del tema de les obres que s'han de dur a terme a l'Institut, 
tema de la llicència d'obres, dels accessos a l'Institut i al CEIP Binissalem. 



3.- Informació sobre qüestions a tractar amb el Policia Tutor. 
Seguidament es demana als assistents a la reunió quines qüestions consideren 
convenients xerrar amb el Policia Tutor i els assistents proposen que es tractin 
els següents temes: 
a) Problemàtica de les drogues i la seva possible venda defora de l'Institut. 
b) De quina manera podem participar com a col·lectiu, fer xerrades, activitats, i 
altres coses que noltros podem organitzar als efectes d'implicar en els alumnes 
de l'IES Binissalem. 
c) Tema educadora de carrer. 
d) Sol·licitar que es facin xerrades per part del Policia Tutor o altres persones 
adients per tal de millorar el comportament dels allots en el moment de la 
sortida de l'Institut. 
4.- Proposta de col·laboració amb el CEIP Binissalem pels accessos als 
dos centres educatius. 
La Sra. Joana Artigues manifesta que es posara en contacte amb els 
representants del CEIP Binissalem per tal de poder col·laborar junts per millorar 
els accessos als dos centres educatius, mirarem de si podem demanar fer una 
reunió amb ells. 
5.- Informació facilitada per l'equip directiu de l'IES Binissalem a diverses 
questions plantejades. 
La Sra. Joana Artigues procedeix a aexplicar l'escrit que es va remetre 
mitjançant correu electrònic a la Direcció del Centre i seguidament es procedeix 
a llegir les respostes que ens varen donar a les questions plantejades. 

Els membres de la Junta comuniquen que s'ha demanat una nova reunió amb 
l'equip directiu per tal de tractar les qüestions que varen quedar sense clarificar 
amb les respostes que ens varen donar, i una vegada hagem celebrat aquesta 
reunió vos informaren a una propera Junta. 
En quant a la sol·licitud feta per la direcció del centre de si podíem col·laborar 
amb la compra d'ordinadors, noltros varem demanar quines son les inversions 
que preveien fer dins l'any, quines son les necessitats del centre i no ens han 
contestat a la pregunta que li vàrem plantejar. 
També varen demanar una altre vegada el tema dels banys que encara estan 
tancats els de les plantes superiors degut als problemes que hi ha. 
Seguidament s'acorda sotmetre a votació, malgrat no estigui inclòs dins l'ordre 
del dia, la quantitat que es destinarà a la compra d'ordinadors sol·licitada per la 
Direcció del Centre i s'acorda per unanimitat dels assistents que aportaran la 
quantitat de 800 €, no obstant, sol·liciten que es faciliti un pla d'inversions. 
6.- Assemblea FAPA. 
Seguidament l'AMIPA informa que el proper dia 28 d'abril de 2018 a les 10 
hores hi ha una assemblea de la FAPA  a l'IES de Sineu i dels membres de la 



Junta Directiva que intentaran anar a la reunió seran na Joana Maria Nofuentes 
i na Catalina Pons. 
7.- Sortida alumnes. 
La Sra. Joana Artigues vol presentar la proposta de que a principi de curs es 
sol·licita a les families una quantitat de doblers per cobrir totes les sortides que 
es vulguin fer durant l'any per evitar que al llarg del curs escolar hi hagi al·lots 
que no hagin pogut fer una sortida per no haver pagat el cost de la sortida. 
8.- Torn obert de paraula. 
Es comunica que el proper dia 3 de maig a les 19.30 hi haurà una xerrada de 
Ciberassetjament de Ajo Monxo. 

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

El president  


