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ACTA XXXI Assemblea General Ordinària 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

 
A les 10:15 h comença l’Assemblea General Ordinària al Claustre Sant Domingo d’Inca 

1. Dictamen de la comissió de credencials. 

Assisteixen 19 APIMAs, 27 representants i 48 vots 

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

S’aprova per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots en contra i 48 vots a favor) 

3. Ratificació d’altes i baixes d’APIMA associades a proposta de la Junta Directiva. 

S’aprova per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots en contra i 48 vots a favor) 

4. Ratificació de l’import de les quotes a proposta de la Junta Directiva. 

S’aprova per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots en contra i 48 vots a favor) 

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

2018. 

APIMA Sureda i Blanes: importància de la transformació de la federació, que ha fet un salt 

qualitatiu. Proposa com assemblea donar suport i felicitar la bona feina que s’ha fet en el 0-3, 

com a mitjà per una modificació total de l’educació. S’aprova en assemblea 

APIMA Alaró, donen l’enhorabona per la feina feta en aquest sentit i demanen informació 

d’unes jornades d’inclusió que s’organitzen a la UIB amb la col•laboració de FAPA. 

S’aproven per unanimitat les memòries de gestió i econòmica (0 vots en blanc, 0 vots en 

contra i 48 vots a favor) 

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

2019. 

El tema de justícia alimentària i quina incidència hi ha en els menjadors escolars. 

S’aproven per unanimitat el projecte d’activitats i el projecte de pressuposts 2019 (0 vots en 

blanc, 0 vots en contra i 48 vots a favor) 

7. Informacions generals. 

APIMA del CEE Son Ferriol demana a veure quina relació té la FAPA amb els equips directius 

dels centres?. Es comenta l’opció de fer alguna dinàmica o taller per treballar aquests 



 

federació d’associacions de famílies d’alumnes de mallorca 

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

aspectes de relació entre els equips directius, APIMA i també l’equip docent i el paper de 

l’administració, 

APIMA Sureda i Blanes diu d’obrir el debat a partir de les associacions de directors de 

primària i secundària. 

APIMA Palmanyola: comenta que al seu centre hi ha la proposta de que els nins a partir de 5è 

han de pagar el chromebook. Això suposa una gran inversió per poc temps, ja que a sisè 

acaben al centre. Incompatibilitat de les ajudes dels llibres o chromebook. Sobre aquest tema 

hi ha dubtes entre el que pot fer l’escola i pot obligar a les famílies. 

Sobre aquest tema s’hauria de fer la consulta a la Conselleria a veure l’obligació que tenen 

les famílies a pagar els chromebooks. 

APIMA Berenguer comenta que hi ha empreses externes que es dediquen a la gestió dels 

fons de llibres i funciona bé. 

APIMA Janer i Manila proposa que des de FAPA es consulti a veure si es poden aglutinar les 

opcions d’editorials o llicències digitals i les empreses de gestió de fons de llibres 

APIMA IES Binissalem, han desenvolupat sistema de chromebook. Ha funcionat el projecte, 

les famílies han pagat els chromebook. IES ha subvencionat famílies econòmicament. Ara 

demanen ajuda a l’AMIPA per subvencionar econòmicament. 

Hi ha dubtes sobre si des de la Conselleria es controla tot el sistema de l’aplicació de les 

noves tecnologies. 

S’acorda organitzar una reunió específica per poder xerrar amb més detall sobre aquests 

temes (fons de llibres i chromebooks) i intentar acordar postura comuna entre les diverses 

AMIPAs. 

L’assemblea mostra la preocupació per el cost que té per les famílies el fons de llibres i l’ús 

de les noves tecnologies (llicències i/o aparells - chromebook) en els centres escolars. 

8. Precs i preguntes. 

Sense més preguntes es tanca l’assemblea a les 12:55 h 
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ACTA XXXIII ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

 

A les 9:30h comença l’Assemblea General Extraordiària al Claustre Sant Domingo, Plaça Sant 

Domingo, 2, d’Inca. 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Modificació dels estatuts de FAPA Mallorca amb la finalitat de: 

1. Adaptar alguns articles a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 

d’associació-los, 

S’aprova per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots en contra i 44 vots a favor) 

2. Recollir el nou organigrama de gestió de la Federació, 

S’aprova per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots en contra i 44 vots a favor) 

3. Altres aspectes formals. 

S’aprova per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots en contra i 44 vots a favor) 

 

Sense més temes a tractar l’assemblea ordinària conclou a les 10:00h 
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ACTA XXXIV ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

  

A les 13 h. comença la XXXIV Assemblea General Extraordinària al Claustre de Sant Domingo d’Inca. 

 

1. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva. 

Es ratifiquen per unanimitat els nous membres de la junta Directiva (0 vots en blanc, 0 vots 

en contra i 48 vots a favor) 

2. Dimissió de la Junta Directiva. 

 

3. Constitució de la taula d’elecció. 

 
Es constitueix la Taula d’elecció integrada per: 

Pedro Berruezo Chiva (President) 

Mª Dolores España Nieto (Secretària) 

Philippe Merou (Vocal) 

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

 
Es presenten les següents candidatures per la Junta Directiva de FAPA Mallorca: 
 
IES JOSEP MARIA LLOMPART – PALMA 
ES LICEU – MARRATXÍ 
CEIP RAFAL VELL – PALMA 
CEIP ESTABLIMENTS – PALMA 
IES SON PACS – PALMA 
CEIP SON FERRIOL – PALMA 
IES BERENGUER D’ANOIA – INCA 
CEIP SA MARINA – LLUCMAJOR 
CEIP JANER MANILA – MARRATXÍ 
CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS - ESPORLES 
 

5. Eleccions i proclamació nova Junta Directiva. 

Queda proclamada la Junta Directiva per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots en contra i 48 

vots a favor) 
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6. Presentació candidatures per formar part de l’Assemblea de COAPA Balears. 

IES JOSEP MARIA LLOMPART 

7. Elecció i proclamació nous membres de l’Assemblea de COAPA Balears. 

Es ratifica per unanimitat el nou membre de la Junta Directiva de COAPA Balears (0 vots en 

blanc, 0 vots en contra i 48 vots a favor) 

Sense més temes a tractar l’Assemblea conclou a les 13:45h. 
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