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ACTA XXXII Assemblea General Ordinària 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

A les 18:00h de dia 30 de juliol de 2020 comença la XXXII Assemblea General Ordinària que es realitza 

online degut a la situació sanitària derivada de la pandèmia per la COVID‐19 prevista pel dia 3 d’abril 

que es va haver d’ajornar.  

1.           Dictamen de la comissió de credencials. 

Assisteixen 24 APIMAs, 30 representants que suposen 56 vots 

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

S’aprova per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots en contra i  56 vots a favor) 

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

  S’aprova la baixa de les següents associacions: 

 AMIPA CEIP SES BASSETES (Andratx) – per impagament reiterat de les quotes 

 AMIPA CC LA SALLE (Palma)– Baixa voluntària 

 I s’aprova la incorporació de: 

 AMIPA CEIP NOU – INCA 

 AMIPA CEIP NOU – SA POBLA 

 AMIPA CEIP SON OLIVA – PALMA 

 AMIPA IES ANTONI MAURA – PALMA 

 AMIPA CC SANT BONAVENTURA – LLUCMAJOR 

 AMIPA CC MONTISION – POLLENÇA 

 AMIPA COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN – PALMA 

 AMIPA CEIP SECAR DE LA REAL ‐ PALMA 

S’aprova per unanimitat (0 vots en blanc, 0 vots en contra i  56 vots a favor) 

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

2019. 

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

contra i  56 vots a favor) 

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

2020. 

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

blanc, 0 vots en contra i 56 vots a favor) 

6.  Informacions  generals. 
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Per part de la Junta Directiva s’informa de les actuacions dutes a terme com a conseqüència 

del tancament dels centres educatius derivats  de la situació sanitària de la COVID‐19 i també 

en  resposta  a  les  diferents  preguntes  que  ens  han  fet  arribar  les  AMIPA  mitjançant  el 

formulari d’inscripció. 

 S’informa de la constitució per part del Govern de la Mesa de Conciliació de les Illes 

Balears, després d’una  reunió  sol∙licitada per  FAPA Mallorca amb  la presidenta per 

demanar solucions davant el problema de conciliació laboral en què les famílies ens 

vàrem trobar com a conseqüència del tancament dels centres educatius. 

 Durant  el  mes  de  juliol  hem  format  part  de  les  comissions  convocades  per  la 

Conselleria  d’Educació  per  tal  d’establir  criteris  per  l’elaboració  dels  Plans  de 

Contingència als centres educatius per al curs 2020/2021; per part nostra hem posat 

de  manifest  la  importància  del  manteniment  de  les  activitats  extraescolars  i  del 

menjador escolar. 

 En  relació  a  l’atenció  educativa  a  distància  hem  insistit  en  què  no  pot  caure  en 

l’economia  de  les  famílies  la  digitalització  de  l’educació  i  en  què  no  es  poden  fer 

passes enrere en el camí cap a la gratuïtat de l’educació.  

 Ens  preocupa  la  organització  dels  espais  per  part  de  la  Conselleria  d’Educació, 

pensam que així com s’està organitzant ens podem trobar moltes diferències entre 

centres  educatius,  amb  grups  que  facin  classes  com  habitualment,  altres  amb 

desdoblament  per  ràtios  altres  i  altres  semipresencialitat,  amb  les  conseqüents 

desigualtats que això suposarà.  

 Hem traslladat a la Conselleria la necessitat de que, en qualsevol cas, la presencialitat 

estigui  garantida  per  a  l’alumnat  amb  necessitats  especials  i  diversitat  funcional, 

que  l’organització  dels  espais  prioritzi  aquest  alumnat  per  tal  de  que  sigui  atès  de 

manera presencial. 

 Es proposen algunes recomanacions a  les AMIPA de cara a l’afectació de la situació 

econòmica de  les  famílies,  com sol∙licitar  informació dels Fons d’Emergència Social 

del  centres,  revisar  l’import  de  les  quotes  i  vetllar  perquè  els  processos  de 

digitalització no repercuteixin en l’economia de les famílies. 

 Recordam que el transport escolar s’haurà d’adaptar a la situació sanitària pel que fa 

a les mesures de prevenció, i que en cap cas pot afectar al nombre de places o rutes 

habituals i el dret al transport ha de seguir garantit.  

 

Durant  l’exposició d’aquests punts es van  resolent dubtes plantejats per  les AMIPA 

assistents  relatius  a  la  normativa  específica  en  la  gestió  de  menjador,  activitats 

extraescolars, escola matinera, plans de contingència, etc. 

7.  Precs i preguntes. 

  AMIPA CEIP JOAN CAPÓ – FELANITX 

Explica que al seu centre el Pla de Contingència s’ha presentat a l’AMIPA pocs dies abans de 

celebrar‐se el Consell Escolar i sense la participació de l’AMIPA i que no inclou la possibilitat 

de realitzar Activitats Extraescolars. 
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La participació de les les AMIPA era molt recomanable però, malauradament, no se va obligar 

als centres educatius a fer‐ho. Recordam que el pla de contingència dels centres educatius 

s’ha d’aprovar al Consell Escolar i s’haurà d’anar modificant en base a les diferents 

normatives que se vagin publicant.  

AMIPA CEIP MARIA ANTÒNIA SALVÀ ‐ PALMA 

Consulta sobre la possibilitat de què les famílies optin per no dur els infants als centres. 

La normativa no contempla aquesta possibilitat, l’escolarització és obligatòria. Pensam que 

aquestes reticències inicials s’aniran reduint amb la normalització de l’inici de les classes. 

AMIPA IES JOSEP M. LLOMPART 

Proposa obrir una adreça de correu electrònic específic per consultes COVID, prenim nota 

però per ara totes les consultes estan centralitzades a l’adreça  info@fapamallorca.org  

AMIPA CEIP PERE ROSSELLÓ (ALARÓ) 

Consulta sobre la formació digital a les famílies. 

El pla de formació a les famílies està prevista a les instruccions i ha de figurar al Pla de 

Contingència. És recomanable que si l’AMIPA participa d’aquesta formació ho faci en 

coordinació amb el centre, que és qui té la responsabilitat de fer‐ho.   

AMIPA CEIP COSTA I LLOBERA (PÒRTOL) 

Planteja  dubtes  sobre  la  organització  d’Activitats  Extraescolars,  la  possibilitat  de  substituir 

totes les activitats que realitzaven fins aleshores i oferir “guarda i estudi” per tal de facilitar la 

conciliació a les famílies.  

Ens comprometem a traslladar a Conselleria la necessitat de què les Activitats Extraescolars 

no han de desaparèixer dels  Plans de Contingència.  L’opció de  simplificar  les  activitats per 

fer‐les  viables  és  bona  idea  i  recordam que  els  grups  de  coordinació  d’AMIPA  és  un  espai 

molt adient per compartir situacions comunes. 

AMIPA CEIP NADAL CAMPANER (COSTITX) 

Consulta sobre la obligatorietat d’oferir Activitats Extraescolars. Recordam que és un servei 

imprescindible per facilitar la conciliació a les famílies i que els centres estan obligats a oferir‐

les.  

Sense més preguntes es tanca l’assemblea a les 20:00 h 

En data 6/08/2020 s’envia a les AMIPA resum de l’assemblea amb enllaç al video i un document FAQ 
amb respostes als principals dubtes que ens planteja la nova situació del curs 20/21. 
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ACTA XXXV ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

A les 18:00h de dia 2 de setembre de 2020 comença la XXXV Assemblea General Extraordinària que 

es realitza online degut a la situació sanitària derivada de la pandèmia per la COVID‐19 prevista pel 

dia 03 d’abril que es va haver d’ajornar.  

ORDRE DEL DIA 

1. Dictamen de la comissió de credencials.

Assisteixen 83 representants de 62 AMIPA , de les quals n’hi ha 49 d’acreditades que sumen

115 vots.

2. Presentació de les darreres informacions sobre l’inici del curs 20/21

Amb l’objectiu de compartir i discutir informació, opinions i prendre decisions, es convoca 

aquesta assemblea per tal d’informar a les AMIPA de la informació que des de la Conselleria 

d’Educació s’ha enviat als centres educatius. 

Donam compte dels resultats de l’enquesta prèvia que s’havia enviat a les AMIPA respecte 

de la situació als seus centres. (Document a Annexos) 

3. Discussió i decisió de la línia d’accions que ha de prendre la Federació.

Després de la discussió del tema entre els assistents, queda palès que a les famílies ens
preocupa:

 que alguns centres encara no compten amb els espais necessaris per fer els
desdoblaments de grups i reduir les ràtios (55 centres segons informació de la
Conselleria);

 que molts d’instituts no podran desdoblar els grups de 2n d’ESO i aquests hauran de
fer semipresencialitat;

 la falta de concreció i d’informació dels protocols sanitaris previstos, així com sobre
els plans de contingència en general;

 i els problemes de conciliació que tendrem si els serveis complementaris (escola
matinera, menjador i activitats extraescolars) no se poden dur a terme, com alguns
centres ja plantegen, així com els problemes de conciliació que tendrem durant els
previsibles períodes d’aïllament preventiu quan es detecti algun positiu COVID a una
aula.

Recomanam a les associacions que plantegin els dubtes sobre el seu centre amb l’equip 
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directiu dels seus centres i col∙laborin amb ells per garantir un bon inici de curs. També és 
necessari treballar a nivell municipal amb els ajuntaments per donar una resposta conjunta a 
les necessitats dels centres, tant pel que fa a la neteja com a la necessitat d’espais 
addicionals. En aquest sentit, recordam que els Consells Escolars Municipals són l’espai més 
adient per tractar aquests temes. 

Finalment, les associacions donen un  suport unànime a la línia de treball de FAPA Mallorca 
fins ara i ens encoratgen a continuar treballant, col∙laborant amb les administracions i la 
resta de la comunitat educativa, però amb esperit crític, per aconseguir el millor inici de curs 
possible. 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 20:15 hores. 
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