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

ACTA XXX Assemblea General Ordinària
ORDRE DEL DIA
A les 10:15 h comença l’Assemblea General Ordinària de FAPA Mallorca a l’IES de Sineu.
Gloria Ferrer, presidenta de FAPA Mallorca, dóna la benvinguda als assistents.
1. Dictamen de la comissió de credencials
Assisteixen 25 APIMA, amb 28 assistents i un total de 51 vots.
2.
Informacions de caràcter general:
a.
Convivència: Què està fent a les escoles? Institut per la Convivència i l’Èxit Escolar.
Marta Escoda
b.
Coeducació: Coneixeu el pacte Reacciona? Institut Balear de la Dona. Irene
Zaforteza.
3.
Lectura i aprovació, si s’escau, d’actes anteriors.
.
Acta XXIX Assemblea General Ordinària: s’aprova per assentiment.
a.
Acta XXXII Assemblea General Extraordinària: s’aprova per assentiment.
4.
Ratificació d’altes i baixes d’APIMA associades. Es ratifiquen per assentiment les
altres i baixes de socis durant el 2017
 Baixes: No n’hi ha
 Baixes per canvi de nom: AMIPA CC Aula Balear (Palma)
 Altes: AFA CEIP Gabriel Comes i Ribes (Esporles), Nova AMIPA CC Aula
Balears (Palma), AMIPA CEIP Els Tamarells (Palma), AMIPA CC Sant
Francesc d’Assís (Sa Pobla), AMIPA CEIP Tresorer Cladera (Sa Pobla) i
AMIPA CEIP Ses Marjades (Sóller)
5.
Presentació i aprovació, si s’escau, de la Memòria de gestió i Memòria
econòmica de l’any 2017
Es destaquen els aspectes més importants de la gestió de la Federació: formació,
atendre les peticions de les APIMA, els projectes (Llegim en família, FERYA i
Solidaris) i sobretot la presència als mitjans de comunicació que s’ha aconseguit
sobretot per la gran quantitat d’articles que s’han publicat a la web de la FAPA.
Es mostra el balanç econòmic del 2017 i es resolen alguns dubtes que plantegen els
assistents sobre un tema de subvencions. També s’explica el tema del final de
contracte de na Marina i la nova estructura de FAPA amb la figura del gerent i la
secretària tècnica. Ambdues persones treballen a mitja jornada, però així i tot
permetran donar un fort impuls a la necessària professionalització de la federació.
Les dues memòries (de gestió i econòmica) són aprovades per assentiment
6.
Presentació i aprovació, si s’escau, del Projecte d’activitats i Projecte de
Pressupost de l’any 2018
Es presenta el projecte d’activitats amb una idea de continuar i consolidar la línia
iniciada, mantenint l’esforç en la formació de les APIMA i en els projectes en marxa.
Igualment, s’ofereix a les APIMA donar suport al seus projectes propis, ja siguin
individuals o en xarxa amb altres associacions.
Es fa menció especial a la necessitat d’incorporar noves APIMA a la junta de la
FAPA. en aquest sentit es convida a tots els assistents a anar a alguna reunió de
junta per veure com es funciona abans de donar la passa d’incorporar-se a la
mateixa. Animats per aquesta idea des de l’APIMA CEIP Els Molins (s’Arracó) i del
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CC Es Liceu diuen que proposaran a la seva junta directiva enviar algun representant
per assistir a les reunions de junta de FAPA.
Amb l’objectiu de fomentar la xarxa entre les APIMA i entre aquestes i FAPA, es
proposa crear una estructura de grups de Whatsapp que permeti incrementar i
agilitzar la comunicació entre totes les APIMA. Aquesta estructura s’anirà formant
progressivament durant el curs 2018-19:
1. Crear un primer grup de coordinadors d’àrea amb FAPA Mallorca, segons una
divisió de Mallorca encara per determinar, amb criteris geogràfics i funcionals.
2. Crear grups a cada àrea, organitzats per cada coordinador o coordinadors,
amb un o més membres de les APIMA.
Aquesta estructura té els objectius de:
1. Millorar la comunicació bidireccional FAPA-APIMAs
2. Fomentar la comunicació entre totes les APIMA de Mallorca mitjançant els
coordinadors d’àrea
3. Fomentar la coordinació i comunicació entre les APIMA de cada àrea, si
aquesta no existís prèviament.
De partida, ja comptam amb l’existència de coordinadores, més o menys formals, a
distintes zones, que serviran de punt d’inici: Sa Pobla, Andratx, Pollença… En
aquesta mateixa assemblea ja es recullen els contactes de persones voluntàries per
assumir el paper de coordinadors.
En el tema econòmic també es mostra el projecte de pressupost per l’any 2018 on es
destaquen les subvencions per al projecte FERYA i les de la Conselleria d’educació
per al funcionament de les Federacions d’associacions de mares i pares.
Tant el projecte d’activitats com el projecte de pressupost del 2018 són aprovats per
assentiment.
7.
Informacions i propostes de caràcter general:
a.
Atenció a la diversitat: experiència personal de les dificultats que ens trobem quan
els nostres fills necessiten atenció específica i com superar els entrebancs? Catalina Mas,
mare d’un nin i una nina amb dislèxia i que ha estat membre i presidenta de la seva APIMA,
ens explica les dificultats amb què s’ha trobat perquè el sistema educatiu donàs resposta a
les necessitats i particularitats dels seus fills
b.
Informacions generals:
i.
Es comenta que el mateix dissabte 28 d’abril ha sortit la convocatòria d’ajuts per el
funcionament de les APIMAs i Federacions. Es comenten els terminis i les dades importants
que s’han de tenir en compte.
ii.
El Conseller Martí March té previst convocar a les APIMA a una reunió, inicialment el
16 de maig, per explicar els resultats de les proves IAQSE i altres informacions. Les APIMA
tindrem l’oportunitat de demanar o plantejar els temes que ens preocupen…
iii.
Societat Balear de Matemàtiques: Juntament amb el servei de ludoteca, la Societat
Balear de Matemàtiques ha fet una activitat de les cúpules de Leonard. Ens expliquen les
activitats que fan i ens conviden a consultar-les a la seva web http://www.xeix.org/
8.

Precs i preguntes
APIMA IES Sineu felicita i comenta que troba molt positiva la difusió a través de la
web i pels mitjans de comunicació. Relacionat amb el projecte FERYA, també
proposa fomentar que els Ajuntaments es declarin “Ajuntament lliures d’alcohol en
menors”. Se li agraeix i respecte a la proposta, se recorda que FAPA pot fer
propostes en aquest sentit però que aquestes han de comptar amb la implicació i
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lideratge de les APIMA de cada municipi, que són les més legitimades per dialogar i
exigir accions als seus ajuntaments.
APIMA IES Son Pacs agraeixen el suport de FAPA a totes les APIMA i sobretot el
suport que s’ha donat en moments puntuals.
APIMA CEE Son Ferriol, agraeix que s’hagi tractat el tema de la diversitat i
discapacitat, tal com havia plantejat a l’anterior assemblea. També demana com pot
ajudar FAPA a visibilitzar el tema de la diversitat? Se li contesta que a la Junta no
som especialistes en aquest tema i que necessitam els testimonis directes de les
APIMA que viuen aquesta situació dia a dia, i se la convida a col·laborar amb la
Junta en aquests temes.
APIMA de Son Basca, Sa Pobla plantegen que cada vegada que hi ha renovació de
càrrecs s’ha de fer el canvi al registre de Presidència, amb un cost de taxes, i també
al cens de Conselleria d’Educació. A l’època de l’Administració Electrònica, aquesta
duplicitat no té sentit i demana fer alguna gestió per unificar censos i a veure si seria
possible eximir de pagar a les APIMA.
APIMA Alaró expliquen el seu projecte de menjador ecològic a l’escola. Diuen que
estan molt contents de la seva experiència i que la Conselleria hauria de fomentar
aquests tipus de menjadors front als típics càterings. Els agradaria compartir la seva
experiència amb altres APIMA que n’estiguin interessades, mitjançant una trobada o
jornada, de la qual en podrien ser els organitzadors. Des de FAPA es proposarà i es
podria coordinar conjuntament amb l’APIMA.
Sense més temes a tractar l’assemblea ordinària conclou a les 13:30 h.
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