
ASSUMPTE: ACTA DE LA REUNIÓ DE l’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE 27-09-17  
 
ASSISTENTS: Maria José Molinos i Antònia Rullan. Pares i mares en relació 
adjunta 
 
S’inicia la sessió a les 19,00 hores, amb el següent 
 
Ordre del dia: 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
2. Informació inici curs 2017-2018 
3. Informació activitats extraescolars 
4. Informació subvencions socis 
5. Torn obert de paraula 

 
 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior 
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària de dia 16 de juny 
de 2017 
 
 

2. Informació inici curs 2017-2018 
La secretària informa que el passat dia 20 de setembre es reuní el 
Consell Escolar, en el qual es tractaren els següents assumptes:  

- El centre informa dels resultats de l’avaluació de setembre i 
recorda que els alumnes poden promocionar al curs següent amb 
dues assignatures no superades (excepte si són matemàtiques i 
castellà/català). També informa que hi ha alumnes PIL que 
promocionen amb més assignatures perquè ja han repetit i 
legalment no poden continuar al mateix curs. 

- El mes de juny passat, la Conselleria aprovà una normativa que 
permetia que la junta de professors promocionàs alumnes de 4t 
d’ESO amb dues assignatures no superades. El centre ha de 
perfilar aquesta normativa per establir els criteris que volen 
seguir. Un cop els hagin establerts, els comunicaran a les famílies 
via correu electrònic. 

- Els dies festius són: 26 de desembre i 20 de gener, festius a 
Palma. S’aproven com a festius del centre el 13 d’octubre, el 7 de 
desembre i el 30 d’abril. 

- Els viatges previstos per aquest curs són: Els alumnes d’alemany 
a una ciutat alemanya durant 4 dies (cap de setmana i dos lectius) 
la setmana abans de Nadal; el viatge d’estudis dels alumnes de 4t 
d’ESO a un lloc encara per fixar la segona setmana de juny si no 
hi ha revàlida (si n’hi hagués es canviarien les dates); els alumnes 
d’Història de l’art a un lloc i data encara per fixar (les propostes 
inicials són Roma, Amsterdam o Granada.  



- La direcció comunica el nombre d’alumnes del centre a data 
d’avui, tot advertint que encara s’estan duent a terme 
matriculacions:  

 
1r ESO: 135 de 150 
2n ESO: 155 de 165 
3r ESO: 120 de 135 
4t ESO: 118 de 120 
1r batx H/S: 76/90 
2n batx H/S: 67/70 
1r batx C/T: 62/70 
2n batx C/T: 47/70 
Cicles formatius: 200 
 

- S’aprova que el professorat del centre que hi estigui interessat 
pugui acceptar alumnes en pràctiques durant aquest curs. 

- La direcció comunica que pel que fa als ensenyaments en anglès 
hi ha dos grups AICLE a 1r ESO que hi fan Música i Plàstica; tots 
els grups de 1r ESO hi fan Valors ètics (es comenta que aquest 
fet ha suposat que molts alumnes hagin canviat l’assignatura per 
la de Religió); els grups AICLE de 2n, 3r i 4t d’ESO fan també 
Valors ètics en anglès.  

- La direcció informa que tots els grups que no són AICLE tenen 
professors de suport a les assignatures de Castellà, Català, 
Matemàtiques i Socials. 

- S’aprova la continuïtat dels Premis de rendiment escolar i que 
se’n faci més difusió al web i als fulls informatius del centre. 

- Els alumnes de 4t d’ESO sol·liciten fer una festa de graduació. 
Se’ls ofereix fer un acte de lliurament de diplomes a la sala 
d’actes, però no és el que volen. La direcció els ofereix escollir 
entre el viatge d’estudis i una festa de graduació. Es decideix que 
es manté el viatge d’estudis de 4t d’ESO i que la festa de 
graduació es duu a terme a 2n de batxiller. 

- La direcció del centre informa que el professorat que no justifiqui 
adientment la no assistència a classe veurà reduïda la nòmina. 

- S’ha aplicat l’acord del centre de què el professorat de batxiller 
també facin qualque grup d’ESO. Es demana que la direcció en 
faci un seguiment per assegurar que no exigeixin un nivell de 
batxiller a aquests grups. 

- Biel Alomar informa que fa visites històriques a l’edifici de l’institut 
i sol·licita que l’AMIPA en faci difusió. No hi ha inconvenient, tot i 
que li recorden que només poden fer-ne difusió entre els 
associats i que el centre pot arribar a totes les famílies. 

- La decisió de què els alumnes de 4t d’ESO no puguin sortir del 
centre el temps del pati ve fixada per la Conselleria d’Educació. 

 



3. Informació activitats extraescolars 
La secretària informa que es duen a terme les següents activitats al 
centre: 
Ioga: 

 Per a adults: dimarts a les 16,50h 
Per a adolescents: dijous a les 16,50h 
Un soci demana el preu d’aquesta activitat: la tresorera informa que són 
30€ per als socis i 36€ per als no socis; informa també que el descompte 
s’aplica als socis de qualsevol AMIPA. 
Krav Maga: 
Dilluns a les 19,05h 
Dijous a les 15,30h 
Una sòcia demana com fer-ho per inscriure’s i se li comunica que ha de 
contactar amb els monitors de l’activitat. Normalment hi ha cartells 
penjats als taulells d’anuncis amb tota la informació, però hi ha hagut un 
problema amb els horaris que ha obligat a refer-los i és de preveure que 
ben aviat els hauran canviat. La secretària es compromet a recordar a la 
coordinadora d’aquesta activitat la necessitat que la informació estigui 
disponible com més prest millor. 
Vòlei:  
Dimarts i dijous a les 18,30h (12 i 13 anys) 
Dimarts i dijous a les 18,30 h (14 i 15 anys) 
La secretària informa que encara hi ha places disponibles i que es poden 
sol·licitar telefonant a l’IME. 
Combo: 
Només hi ha dues inscripcions formalitzades. La monitora esperarà un 
temps prudencial per si s’hi afegeixen alumnes suficients com per dur a 
terme l’activitat; si no és així, s’haurà d’anul·lar. 
 
L’activitat de Hàndbol no es durà a terme enguany al centre, però els 
alumnes interessats poden participar-hi a l’IES Politècnic, dimarts i dijous 
a les 17,30h. 
L’AMIPA sol·licità a l’IME l’activitat de Rugbi, però només s’ofereix als 
alumnes de primària. 
 

4. Informació subvencions socis 
La tresorera informa que l’AMIPA oferí durant el curs passat 
subvencionar les sortides dels alumnes socis. Per poder gestionar 
aquestes subvencions, la junta sol·licità a principi de curs a la direcció 
del centre una llista de les sortides susceptibles de ser subvencionades, 
per poder fer una mínima previsió, però la comunicació entre el 
professorat i la direcció no va ser tan fluïda com seria desitjable i la 
informació no ens va arribar i, per tant, no es varen poder fer efectives 
les subvencions.  
Enguany, la junta ha proposat a la direcció del centre que, amb la 
finalitat d’evitar que la informació es perdi pel camí, el contacte pugui ser 



directe entre cada professor i la junta de l’AMIPA: així cadascú es 
responsabilitzarà directament de la sortida que gestiona. La direcció ens 
facilitarà una llista dels correus electrònics de tots els professors del 
centre. La intenció és fixar terminis cada trimestre perquè el professorat 
sol·liciti la subvenció i així poder fer les previsions necessàries, tenint en 
compte el nombre de socis i els diners de què disposam. 

 
 
5. Torn obert de paraula 

La secretària informa que els passats dies 7 i 8 de setembre, la 
Distribuidora Rotger venia els llibres de text a l’edifici de l’institut i havia 
de fer un 20% de descompte a les famílies sòcies de l’AMIPA. Hi va 
haver un malentès i la majoria de les famílies que compraren els llibres 
dia 7 no varen tenir descompte o només el tingueren del 10%. La majoria 
dels afectats ja han contactat amb l’AMIPA i han pogut solucionar aquest 
problema, però la junta no sap si hi ha més afectats, per la qual cosa 
demana que si algú dels presents es troba en aquesta situació o coneix 
qualque família afectada, ho comuniqui per poder fer les gestions perquè 
l’empresa els torni els diners pagats de més. 
 
A l’acta de l’assemblea del 16 de juny hi consta literalment: «Una mare 
comenta que enguany s’han oferit classes de repàs d’anglès gratuïtes 
als alumnes de 1r i 2n d’ESO, impartides per una professora del centre. 
La junta no en tenia notícia i es compromet a averiguar sota quines 
condicions s’han duit a terme aquestes classes.» La secretària informa 
que el centre només ha comunicat que es tracta d’un professor de Cicles 
Formatius que durant els mesos que els seus alumnes fan pràctiques 
dedica les hores que té lliures a fer repàs. Atès que es considera que la 
informació és insuficient, la junta es compromet a demanar que es 
completi i n’informarà oportunament als socis. 
 
La secretària recorda que qualsevol soci o sòcia que vulgui formar part 
de la junta només ho ha de comunicar per correu electrònic i serà 
benvingut/da. 
 
Es recorda, també, que per associar-se cal fer l’ingrès de 20€ per família 
al compte de l’associació i emplenar el full d’afiliació que s’ha de fer 
arribar a la junta, bé per correu electrònic o bé lliurant-lo a la bústia que 
hi ha al vestíbul del centre. 
 
Al Consell Escolar es demanà que els tutors animassin les famílies a 
associar-se a l’AMIPA, però aquesta és una informació que no sempre 
pensen a comunicar a les reunions. Per aquest motiu, i tenint en compte 
que la reunió amb els tutors es duu a terme a continuació d’aquesta 
assemblea, es demana als assistents que facin aquest recordatori si el 
tutor del seu grup no hi pensa. 



 
La tresorera comenta que hi ha alguns ingressos no identificats i 
demana, també, que les famílies que no hagin rebut el correu de la 
convocatòria li ho comuniquin per poder comprovar les adreces de 
correu. 
 

 
Sense cap altre assumpte a tractar, finalitza la sessió a les 19,30 hores. 
 

La secretària      La Tresorera, 
 
  

Antònia Rullan Coll     Maria José Molinos  
     


