
 
 

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

Sessió: ordinària. 

Data: 5 de febrer de 2019  

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. 

Socis assistents:Maria Jose Torres, Toni Torrens, Bel Perelló, Catalina Alorda, 
Pilar Jiménez, Lluc Juan, Maria Flaquer, Pere Pons, Lourdes Ribas, Pilar 
Rosselló, Pepa Ramis, Tomeu Alorda, Antònia Ripoll, Loli Montoro, Aina 
Ferragut i Joan Perelló.  

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

1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió de día 6 de novembre de 
2018. 

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

2.- Inscripció a jornada de formació per l'utilització del GESTIB. 

Seguidament es procedeix a explicar als assitents a la reunió la possibilitat de 
fer una jornada de formació, i sol·liciten que si hi ha pares interessats en 
aprendre totes les possibilitats que té el GESTIB podrem sol·licitar a la Direcció 
del Centre que organitzi una jornada de formació als pares interessats. 



 
Els pares assitents a la reunió voldrien fer una petició formal de que els pares 
pugin veure tots els exàmens dels seus fills corregits, i també els agradaria que 
lis puguin facilitar les notes del primer parcial abans de fer els segons exàmens. 

En quant a les jornades de formació es podria fer un llistat de dates disponibles 
i del número de persones que tendrien intères en apuntar-se.  

3.- Dació de comptes de l'estat de les obres d'ampliació de l'IES 
Binissalem. 

S'explica als assitents a la reunió que les obres d'ampliació de l'IES Binissalem 
van segons les previsions, i atès el cronograma de l'obra en el curs 2019/2020 
les mateixes estaran completament finalitzades. 

4.- Dació de comptes de la reunió mantinguda amb l'equip directiu 
corresponent al primer trimestre. 

Els membres de la Junta Directiva expliquen als pares que de forma regular 
mantenen reunions amb l'equip directiu. A la darrera reunió vàrem xerrar del 
descontrol que va tenir lloc en quant a l'assistència a les classes una vegada 
haver finalitzat el primer trimestre abans de les vacances de Nadal. 

Vàrem sol·licitar a l'equip directiu que es segueixi un criteri únic per tots els 
grups als efectes de que organitzin activitats cada final de trimestre i que 
s'enviaran circulars als pares manifestant-se que l'assistència es obligatòria. 

També comentaren el tema de la possibilitat d'utilitzar el menjador escolar del 
CEIP Binissalem pels alumnes de 1 i 2 ESO. 

Vàrem comentar el programa d'accompanyament escolar als alumnes de 1 i 2 
ESO, on hi ha 40 alumnes apuntats, on es donen reforç escolar a aquest 
alumnes i la Conselleria aporta els recursos econòmics, no obstant, la 
Conselleria no té pressupost per donar reforç als alumnes de 3 i 4 ESO. 

També en quant a la pèrdua reiterada dels carnets del busos ens informaran 
que s'ha previst establir un preu de 1 € per l'expedició de nous carnets als 
efectes de mirar que es tengui mes cura amb l'ùs del carnet. 

 

Es comunica als pares que des de l'equip directiu ens varen sol·licitar ajuda per 
les famílies que no han pogut accedir a l'adquisició dels Chromebooks, i que a 
dia d'avui es tracta de 17 famílies, en els quals l'IES ha facilitat els dispositius i 
ells van retornat els doblers a l'IES en la mesura de les seves possibilitats. Els 
membres de la Junta Directiva vàrem comunicar a l'equip directiu l'impossibilitat 



 
de que l'APIMA es pugi fer càrrec d'afiançar la compra dels dispositius, ja que 
els nostres recursos ecònomics son llimitats.   

5.- Proposta per adquisició de material lúdic i esportiu per l'IES. 

Els membres de la Junta Directiva exposen que a la darrera reunió que vàrem 
tenir amb l'equip directiu varen manifestar que ens agradaria poder adquirir, 
una vegada hagin finalitzat les obres, material esportiu o lúdic. 

Una de les propostes que vàrem plantejar va ser la compra de taules de ping-
pong i reds de volei i l'equip va mostrar la seva conformitat. 

6.- Dació de comptes de les gestions realitzades amb els Policies Tutors 
dels municipis adscrits a l'IES Binissalem. 

Es comunica als pares que han fet gestions als efectes d'intentar posar en 
contacte els Policies Tutors dels tres municipis de l'IES Binissalem amb l'equip 
directiu als efectes d'intentar coordinar les actuacions que pugin fer entre ells. 

7.- Jornades de formació per pares relatives a l'ús dels dispositius mòbils. 

El punt setè i vuitè de l'ordre del dia es tractaran a la vegada degut a la conexió 
entre els dos; 8. "Taller per pares i alumnes sobre "El perill de les noves 
tecnologies". 

Es procedeix a explicar als pares que la majoria de conflictes que s'originen a 
l'Institut estan motivats pels mòbils i l'ús de les xarxes socials. 

En el grup de 2 ESO s'està desenvolupant un projecte amb els alumnes per 
prendre consciència dels perills de les noves tecnologies  

Des de la Junta Directiva s'ha sol·licitat a l'equip directiu una revisió de la 
normativa per l'utilització dels dispositius mòbils dins l'IES. 

Per altre banda, ens agradaria poder organitzar una jornada relativa al Fornite i 
també ens agradaria organitzar una xerrada amb un Policia Tutor i amb els nins 
als efectes de que siguin conscients dels perills de les xarxes socials i l'ús 
inadequat del mòbil. 

Na Pepa Ramis vol fer una reflexió sobre les sancions que s'imposen des de 
l'Institut als alumnes i considerar que hi ha d'haver un aprenentatge darrera de 
la sanció. 

 

   



 
9.- Informació sobre l'incorporació dels estudis de Formació Professional 
a l'Institut. 

Es procedeix a informar els pares de que a l'IES Binissalem es farà un cicle 
formatiu de Formació Professional de oli i vi, en el qual s'ofertaran 20 places. 
Seran dos anys més pràctiques i es realitzarà l'horabaixa. 

10.- Dació de compte de l'estat de la tresoreria. 

Na Laura Beneyto informa de l'Estat de la Tresoreria a 30 de gener tenim un 
saldo de 5.570 €, i hem aportat 1.000 € al Departament de Música, i també hem 
rebut una subvenció per import de 932 € de la Conselleria d'Educació. 

11.- Torn obert de paraula 

El Sr. Pere Pons demana com esta el tema de la mobilitat i del recorregut per 
arribar a l'Institut i li comuniquen que estan pendents de l'adquisició d'un 
semàfor. 
 
Els assistents proposen fer una enquesta als alumnes per saber quin tipus de 
material esportiu li agradaria que l'AMIPA adquireixi. 

I no havent mes assumptes que tractar, s'aixeca la sessió, a les 21,30 hores.  

 


