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CONVOCATÒRIA XXX ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
  

Tenim el plaer de convocar-vos a la XXX Assemblea General Ordinària que es 

celebrarà el proper dissabte 28 d’abril de 2018, a les 9.30 hores en primera 

convocatòria i a les 10.00 hores en segona convocatòria, a l’IES Sineu (carretera 

de Lloret s/n) per tractar el següent 

  

ORDRE DEL DIA 
  

1. Dictamen de la comissió de credencials. 

2. Informacions de caràcter general (I). 

3. Lectura i aprovació, si s’escau, d’actes anteriors. 

4. Ratificació d’altes i baixes d’APIMA associades. 

5. Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria de gestió i Memòria econòmica 
de l’any 2017. 

6. Presentació i aprovació, si s’escau, del Projecte d’activitats i Projecte de Pressupost 
de l’any 2018. 

7. Informacions i propostes de caràcter general (II). 

8. Precs i preguntes. 

  

  

  

Palma, 19 de març de 2018. 

 

 

 

Vist i plau de la presidenta 

 

 

 

 

El secretari 

 

Gloria Ferrer Camps Antoni Fulllana Coll 
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ACTA XXIX Assemblea General Ordinària 
En segona convocatòria, a les deu hores i trenta minuts del dia vuit d’abril de dos mil desset 

comença la XXIX Assemblea General Ordinària de FAPA MALLORCA a les dependències de l’Edifici 

Sa Riera, carrer dels Sants Oliver núm. 2 de Palma. 

1. Benvinguda i presentació. Vicenç Rodrigo, president de FAPA Mallorca, dóna la benvinguda als 

assistents, explica el funcionament de l'assemblea ordinària i mostra els premis que la Federació 

ha rebut durant l'any 2016, el guardó atorgat per FAPAC i la medalla del premi Ramon Llull, 

atorgada pel Govern Balear a Illes per un Pacte. 

2. Informe d'acreditacions. Albert Lobo, secretari de l'assemblea, informa del número d'APIMA 

presents i del funcionament de l'acta que, per primera vegada, no serà gravada per mitjans 

electrònics, sinó que es tractarà d'un acta d'acords elaborada per n'Albert Lobo i n'Helena 

Inglada, que actuaran de secretaris d'allò que es produeix a l'assemblea. S'esmenta la possibilitat 

de dirigir a la secretaria qualsevol transcripció literal de les intervencions que es produeixin a 

l'assemblea. 

Assisteixen 22 APIMA que sumen 29 representants i 3 assistents, amb un total de 49 vots.  

3. Lectura i aprovació de l'acta anterior. S'aprova per assentiment. 

4. Informacions i propostes de caràcter general. 

 Informació assegurances. Cristina Conti recorda el sistema d'assegurances, els 

avantatges que reporta el sistema actual i com trobar la seva informació i accés a la 

pàgina web.  

 Subcomissió del Congrés. Es fa un resum de l'actuació de CEAPA, la nostra confederació 

estatal, a la subcomissió del congrés del pacte educatiu. A la pàgina web es troba la 

intervenció completa en format audiovisual.  

 Voluntaris pel consell assessor del Calendari escolar. N'Albert Lobo explica per què no 

s'ha reunit als voluntaris durant el darrer any i com ha funcionat aquest consell assessor, 

així com les mesures de protesta realitzades per FAPA Mallorca en relació a la seva 

representació a aquest òrgan i quines han estat les propostes de l'administració i com 

han estat rebutjades per no tenir cap informe previ de la seva viabilitat real i de com 

incidirien de manera significativa en la millora del sistema educatiu.  

 Mesa de diàleg permanent. Na Glòria Ferrer explica com es va constituir la mesa de 

diàleg i com no s'ha convocat des de la seva constitució.  

 Ajuts de menjador. S'informa de la situació dels pagaments dels ajuts de menjador de la 

convocatòria del curs 2016/17.  

 Convocatòria Innovació DG Formació. En Vicenç Rodrigo recorda la publicació, per primera 

vegada, de la possibilitat de realitzar formació en centres en relació a la innovació 

educativa, per part de la comunitat educativa amb uns projectes de formació que 

inclouen a les famílies i a l'alumnat. Es valora positivament aquesta convocatòria i 

s'encoratja als participants a l'assemblea a informar-se i parlar amb els seus claustres 

per poder dur a terme nous projectes de millora.  

 Projectes de la Federació. Na Glòria Ferrer informa dels projectes que es duen a terme: 

Llegim en Família, FERYA i Solidaris, de la seva importància per a les famílies i dels nous 

projectes que vol posar en marxa la Federació en col·laboració amb l'associació de 

matemàtiques.  

 Conferències. Es fa esment de dues conferències / presentacions promogudes per la 

federació, d'en Jordi Jubany en relació al món digital i la família i de na Neus Ferrer, en 

relació a la convivència i la mediació com a resolució de conflictes.  
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 S'informa de la convidada que la Federació de Veïnats de Palma ens ha realitzat per 

participar diumenge dia 23 d'abril al Diumenge de l'Àngel. Es demanen voluntaris tant per 

estar a la paradeta com per realitzar tallers durant la celebració.  

5. La representant de l'APIMA de l'IES Binissalem fa una presentació de bones pràctiques de 

comunitat educativa amb el projecte Corr presa que ha implicat durant aquest curs als alumnes 

de 1r. d'ESO, a les famílies, al conjunt d'alumnes del centre, a alumnes d'altres centres educatius 

i al claustre del professorat en una activitat solidària i de consciència que té un dia especial 

dimarts dia 11 amb la celebració d'una cursa solidària pels refugiats sirians. Es recorda que les 

bones pràctiques s'han de poder publicitar i el conjunt de l'assemblea expressa el seu suport a 

aquesta iniciativa. 

6. Altes i baixes APIMES. Albert Lobo informa de les altes i baixes des de la darrera assemblea.  

 Altes: APIMA CC Sant Bonaventura (Artà), APIMA CEIP Sa Casa Blanca (Palma) i APIMA 

Ceip Sant Miquel (Son Carrió).  

 Baixes: APIMA CEIP Gabriel Comas i Ribas (Esporles).  

 Per canvi de nom de centre. Baixa: APIMA CEIP Ariany (Ariany). Alta: APIMA CEIP Frontera 

Pascual (Ariany). 

7. Memòria de gestió i balanç econòmic. 

Es fa esment als punts centrals de gestió de la Federació: funció formativa, suport APIMAS, 

projectes, participació, caràcter reivindicatiu, presència mediàtica.  

Es presenta el balanç econòmic i es resolen alguns dubtes en relació a les quotes no cobrades o 

a les partides de subvenció de l'Ajuntament de Palma.  

8. Projecte d'activitats i pressupost. 

N'Helena Inglada fa un recordatori de les idees sorgides de la darrera assemblea ordinària i del 

seu grau d'acompliment. Existeix una satisfacció en la feina realitzada en relació a les APIMA i les 

famílies i en relació a la societat civil i l'Administració. També s'expressa la satisfacció en relació a 

la feina formativa tant de famílies com de juntes directives d'APIMA. Es manifesta igualment que 

no s'han aconseguit els objectius en relació a la xarxa d'APIMA, d'intentar crear xarxa tant per 

poder proposar mesures a l'Administració com per detectar els problemes existents abans que 

sigui tard per poder solucionar-los a temps.  

Es planteja la qüestió següent: què és la junta directiva de FAPA i com hauria de ser? Es recorda 

que la junta directiva dependrà del número de voluntaris que puguin sorgir de l'assemblea 

extraordinària i que la continuació o remodelació del projecte de la Federació dependrà de la 

voluntat de les persones que agafin aquest paper.  

En Vicenç Rodrigo comenta el projecte de pressupost per l'any 2017 on la principal partida 

d'ingressos és la subvenció de la DG de Comunitat Educativa que per primera vegada s'ha donat i 

les principals partides de despeses es troben relacionades amb sous i formació. S'aclareixen, a 

més, dubtes en relació a la qüestió de personal o al cobrament de l'esmentada subvenció.  

9. Precs i preguntes. 

L'APIMA Blanquerna (Marratxí) demana en quin estat es troben les gestions per poder tenir accés 

a dades d'associats mitjançant l'aplicació de la Conselleria Gestib. A dia d'avui la DG de 

Comunitat Educativa no ha contestat a la pregunta que es va fer al respecte i s'acorda tornar a 

realitzar la mateixa pregunta i exigir resposta el més prest possible.  

Sense més temes a tractar l'assemblea ordinària conclou a les 12: 00 h.  



 

federació d’associacions de pares i mares d’alumnes de mallorca 

971 432131 | info@fapamallorca.org | www.fapamallorca.org                  @fapamallorca 
Gremi de Tintorers, 2 07009 Palma  

 

ACTA XXXII Assemblea General Extraordinària 
 

En segona convocatòria, a les dotze hores i 5 minuts del dia 8 d’abril de dos mil setze comença la 

XXXII Assemblea General Extraordinària de FAPA MALLORCA a les dependències de l’Edifici Sa 

Riera, carrer dels Sants Oliver núm. 2 de Palma, per a tractar el següent  

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Ratificació nou membres de la Junta Directiva 

S’Aprova per assentiment. 

 

2. Dimissió de la Junta Directiva 

Pertoca presentar la dimissió per haver passat dos anys des de les darreres eleccions. 

 

3. Constitució de la taula d’elecció 

D’entre els assistents a l’Assemblea es presenten 3 persones per constituir la Taula: 

Carme Estarellas que actuarà com a Presidenta 

Joana Maria Bassa que actuarà com a Secretaria 

Miquel Àngel Verd que actuarà com a vocal 

 

4. Presentació candidatures per formar part de la Junta Directiva: 

Presenten la seva candidatura les següents APIMA: 

CEIP GASPAR SABATER, de Palmayola 

CEIP ESTABLIMENTS, de Palma 

CEIP LLORENÇ RIBER de Campanet 

CEIP SON FERRIOL, de Palma 

CEIP CORB MARÍ, de Llucmajor 

ES LICEU, de Palma 

CEIP RAFAL VELL, de Palma 

IES JOAN MARIA THOMÀS, de Palma 

IES SUREDA I BLANES, de Palma 

 

5. Eleccions i proclamació nova junta. 

S’aprova per assentiment 
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6. Presentació candidatures per formar part de l’Assemblea de COAPA BALEARS 

Presenten la seva candidatura les següents APIMA: 

CEIP ESTABLIMENTS 

CEIP RAFAL VELL 

CEIP SON FERRIOL 

IES SUREDA I BLANES 

ES LICEU 

IES LLORENÇ RIBER 

CEIP COSTA I LLOBERA 

CEIP MOLÍ D’EN XEMA 

CEIP GASPAR ASBATER 

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I DANSA 

 

7. Elecció i proclamació nous membres 

  S’aprova per assentiment 

 

El president agraeix a les APIMA que s’han sumat a la junta directiva, agraeix a la UIB  que ens ha 

deixat aquest espai i a tots i totes la seva assistència.  

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió a les dotze hores i trenta-cinc minuts del mateix dia, 

la qual cosa com a secretària certifico i signo 

 

La Secretària 

 

Vist i Plau        Joana Maria Bassa 

La Presidenta 

Carme Estarellas        
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