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Acta de la reunió de la Junta Directiva de l’AMIPA de l’IES Binissalem  
Sessió: ordinària. 
Data: 27 de febrer 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 i Joana Maria Nofuentes Campins. 
Antònia Rioll i Antònia Sureda. 
Seguidament es procedeixen a tractar els assumptos inclosos a l'ordre del dia 
de la convocatòria;  
1.- Lectura i aprovació de l'acta de data 1 de desembre de 2017. 
Es sotmet a aprovació l'acta de la sessió anterior i s'aprova per unanimitat dels 
assistents. 

2.- Organització de la nova Junta Directiva de l'AMIPA. 
Els membres de la Junta Directiva acorden que han de procedir a realitzar una 
sèrie de tasques d'organització de la nova Junta Directiva. 
3.- Repartiment tasques membres Junta Directiva. 
Els membres de la Junta Directiva acorden que s'han de procedir al repartiment 
de les tasques a realitzar dins la Junta Directiva. 
4.- Programació activitats tercer trimestre curs 2017/2018. 



Els membres de la Junta Directiva procedeixen a explicar les activitats que 
voldrien dur a terme en el tercer trimestre del curs 2017/2018, entre les quals 
figura la col·laboració amb la Diada de Sant Jordi i l'organització d'una xerrada. 
5.- Questions pendents; obres ampliació Institut i bus escolar. 
La Sra. Joana Nofuentes procedeix a donar informació sobre el bus escolar i 
s'explica que existeix un buit entre la sortida de l'Institut i l'entrada dels nins a 
l'Institut, on s'ha detectat un consum de maria. 
Els assistents manifesten que demanaran hora per xerrar amb el Batle per 
tractar aquesta qüestió. 
Per altre part, na Catalina Pons dona informació sobre l'estat de les obres 
d'ampliació de l'Institut. 
6.- Proposta per obrir una secció de queixes. 
La Sra. Joana Artigues informa que s'ha procedit a obrir una secció de queixes, 
als efectes de donar veu als que tenguin qualque cosa que dir, s'intentarà fer 
un seguiment de les queixes i també fer arribar les mateixes a l'equip directiu. 
7.- Participació de l'APIMA en la compra d'ordinador per l'Institut. 
La Sra. Laura Beneyto manifesta que l'AMIPA té en el seu compte bancari la 
quantitat de 6867 €. 
Els membres de la Junta Directiva consideren que abans de decidir amb quina 
quantitat col·laboren amb el centre, esperam que ells ens responguin a veure 
quina planificació d'inversions tenen pel curs escolar 2017/2018. 
8.- Torn obert de paraula 
No hi ha cap pregunta a fer. 
Seguidament i no havent mes assumptes que tractar, s'aixeca la sessió a les 
21 hores. 

El president  


