
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA 
DIRECTIVA DE L´ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D´ALUMNES DEL COL.LEGI LA SALLE D´INCA, EL 15 DE 
SETEMBRE DE 2.014 

 

ASSISTENTS: 

President: Pep Aguiló Forteza 

Secretària: Teresa Navarro Izquierdo 

Tresorera: Damienne Bragard 

Vocals:  

Katina Florit Company 

Mariabel Palau Riera 

Tania Maletz Alsleben 

Cristina Navarro Izquierdo 

Mª José Falcó Casañ 

Inès Carballo Alomar 

Arnau Llabrés Mesquida 

Pilar Jiménez Cortès 

Pilar Cebrero Mora 

Joan Morro 



 

 

Mª Antònia Buades Niell 

 

ABSÈNCIES: 

Vocals: 

Isabel Sales Sosa 

Maria Rigo Amer 

Cristina Vanrell Verdejo 

 

A les 19,40 hores del dia 15 de setembre de 2.014 i amb l´assistència dels senyors a dalt esmentats, 
es reuneixen a la seu de la Cofraria. 

Presideix la reunió D Pep Aguiló, en la seva qualitat de President de la Junta Directiva. 

Conforme al que està disposat a l´Art. 21 punt 6 dels Estatuts, la reunió resulta vàlida, ja que hi 
assisteix la meitat més un dels membres de la Junta. 

Constatada la validesa de la reunió, es procedeix al següent: 

 

O R D RE  D E L  D I A 

1. Informació Ipads per part del professor Pep Terrassa. 

La directora ens presenta al professor Pep Terrassa, que ens farà una presentació del 
funcionament dels Ipads. 

Es tracta d´un projecte a llarg termini. La posada en marxa està prevista per dia 01/10. La 
directora de sistemes de València va dir que sí, i que es faci inmediatament. 

Ens fa una presentació en Powerpoint. El lema del projecte és el següent: canvia les regles, 
canvia les eines, canvia el futur.  

Justificació: estam en un sistema educatiu del segle XIX i necessitam canviar, demanda 
tecnològica d´avui en dia, incorporació progressiva,  mEducacio, territori tablet. 

10-30: un Ipad per cada tres alumnes, treball cooperatiu, adreçat a Primer ESO-B, 
s´empraran a les matèries d´anglès i naturals, desenvolupament integral del currículum, 
aprenentatge basat en projectes, vídeo-gravació, presentacions, twitter educatiu, geolocalització 
(crear projectes temàtics), canva, Pinterest, itunes U (compartir), google drive. 



 

 

Camí: a l´àmbit escolar, inicialment un per cada tres i encaminat a un per cada un. 

Conseqüències: simplificació de les infraestructures, motxilles més lleugeres, estalvi 
ecològic, independència d´aprenentatge. 

Àmbit econòmic: iniciatives personals, BYOD (dur el teu propi dispositiu), apadrinament 
de dispositius, donacions per part d´entitats, ajudes institucionals, finançament mitjançant renting, 
alumnes creant tendència. 

Es finalitza la presentació i es fan una sèrie de preguntes. 

Perquè només a una aula i només dues assignatures?. Només ho durà en Pep, i ell només va 
a aquesta classe. Aquest projecte s´ha de fer a poc a poc. sap que serà un camí ple de clots i que 
s´hauran d´anar tapant. Es tracta d´un projecte pilot i l´any següent s´aplicarà a més classes. La 
perspectiva és que tengui continuïtat. S´ha de formar als professors. 

Perquè Ipad mini i no tamany més gran?. Per un tema econòmic. 

Quin avantatge té un Ipad respecte als ultraportàtils que té actualment l´escola?. La 
operativitat i la comunicació. També disposa de 75.000 aplicacions només d´educació, el preu i el 
servei tècnic. 

Han de ser 10, i de moment en tenen 3. Aquests Ipads es quedaran sempre a l´escola. Tot es 
penjarà i estarà en comú i, per tant, els alumnes hi podran accedir des de casa seva.  

Es comenta la problemàtica de quan en el futur es faci per a tots els alumnes, què passarà 
amb els que no ho puguin pagar?. Es cercaran solucions, igual que ara es fa amb els que no poden 
pagar els llibres.  

En Pep Terrasa i la directora abandonen la reunió. 

Es passa a discutir si col.laboram econòmicament amb el projecte. 

La tresorera comunica que de moment només 22 famílies han abonat la quota. Actualment 
tenim un saldo de 5.000 €, però estan pendents de pagament 2.500 € de la pissarra digital i 500 € 
per a l´adquisició d´un ordinador. Està pendent sabre el número de quotes que s´han pagat 
directament a secretaria. 

Hi ha una opinió que discrepa de la presentació que s´ha fet dels Ipads. Considera que els 
ultraportàtils que hi ha són suficients. 

Hem de resoldre si col.laboram o no. Es vota i el resultat és de 13 vots a favor i 1 en contra. 
El pressupost és de 263 € cada un i es decideix pagar-ne tres. A canvi, se li ha de reclamar a Pep 
Terrassa que poguem fer publicitat de l´Apima a través del Facebook i Twitter de s´escola. També 
que es faci públic que s´Apima ha col.laborat en aquest projecte.  

El President anirà a xerrar amb la directora per dir que de moment es pagaran els Ipads i que 
el pagament de 1.000 € acordat pel manteniment de l´escola es pagarà més endavant i dependrà de 
la quantitat de socis que paguin la quota aquest any. 



 

 

Seguim tenint un problema amb la tresoreria, ja que no ens acaben de passar totes les dades. 
Necessitam les dades bancàries si el mes de novembre s´han de passar els rebuts.  

Es mirarà el tema de la protecció de dades. 

Necessitam més publicitat per part de l´escola cap a noltros. Hem d´aconseguir captar més 
socis. 

 

2. Notificació baixa de membres de la junta directiva. 

Na Maria Rigo ha comunicat que es dóna de baixa com a membre de la Junta. A la propera 
reunió es farà l´elecció del nou vicepresident. 

Na Cristina Vanrell avui havia de venir a la reunió, però no ho ha fet. Tal i com està redactat 
als Estatuts, si acumula tres faltes injustificades es donarà de baixa automàticament. 

 

3. Activitats extraescolars. 

Hi va haver una reunió amb la directora i ens va donar el llistat de les activitats que 
organitza s´escola. En base a aquesta informació s´han elaborat tres llistats d´activitats: una dirigida 
a infantil, l´altre a primària i l´altre a ESO. 

Hem obtingut algunes de les enquestes que es varen passar a finals del curs passat i el 
resultat és que el més demandat és natació, seguit de futbol. 

ACTIVITATS INFANTILS 

Xiqui ritme, diver creació, taller de joieria, futbol, bàsquet, atletisme, mini tennis, natació i 
multi esport (tots els esports excepte futbol i bàsquet).  

La idea és que a totes les activitats poguem obtenir benefici. També s´ha comentat amb els 
monitors que alguna de la terminologia de les activitats sigui en anglès, per a que els nins aprenguin 
nou vocabulari. 

ACTIVITATS PRIMÀRIA 

Ball modern, futbol, diver creació, atletisme, bàsquet, tennis, teatre musical, taller de joieria, 
natació, multi esport, dibuix i pintura. 

ACTIVITATS ESO 

Reforç, ball modern, natació i pintura. 

El sistema de pagament que s´ha acordat és d´un  % pels professors i un altre % per 
s´Apima. 



 

 

Hi haurà una sèrie d´activitats amb un 40 % de descompte, a les quals no hi guanyam res. Es 
tracta de les següents activitats : zumba per adults, iniciació a l´anglès i guarderia. 

La quota anual de la majoria d´activitats serà de 100 € pels socis de l´Apima. Hi ha d´haver 
un mínim de 7 alumnes a cada taller. El professor que fa un taller d´una hora a la setmana cobra 75 
€ al mes, 150 € si són dues hores setmanals i 300 € si són 4 hores a la setmana. 

Com més alumnes hi hagi a cada taller més guanyarà el monitor i més hi guanyarem noltros. 

Na Dami comenta que quan varen anar a València a la trobada amb altres Apimas es 
comentà que el que feien la majoria era pagar un 10 % dels ingressos a l´escola per manteniment. 
Noltros actualment pagam 1.000 € i això s´hauria de negociar. 

La quota mensual serà de 15 € al mes pels socis de l´Apima.  

Hi ha dues activitats que funcionen de manera diferent: tennis i natació. En el cas de tennis 
es pagaria 20 € al mes per una classe setmanal.   

S´ha de controlar que els nins que fan activitats extraescolars hagin pagat i que, a més, 
siguin socis. Han de reclamar els monitors els rebuts de dia 1 a dia 10?. 

En el cas de la natació, la Piscina Municipal actualment la gestiona l´IMAF i només té preus 
especials en horaris escolars. La millor opció és Sport Inca. El preu és de 1´5 € cada nin i 0´5 € per 
cada professor per hora. En el cas de 2 hores a la setmana sortiria a 8 € mensuals. Es pot oferir a 10 
€ al mes, igual que es va fer l´any passat o una quota anual de 72 € (9 € durant 8 mesos). L´horari 
seria els divendres de 15 a 16´30 h. Es poden fer fins a 10 cursos a la vegada. 

El total que surt a pagar als monitors és de 1.860 € per tots els tallers. 

S´ha de diferenciar clarament els preus dels socis i els preus dels no socis. I també s´ha de 
dur un control exhaustiu dels pagaments. 

Es mostra el cartell de la diada. Es decideix que es faci el proper dijous dia 25. Es passarà a 
Pep Terrassa per a que ho pengi a Facebook.  

S´aprova per unanimitat la proposta. Es xerrarà amb la directora per explicar-li les activitats 
que farem, però no se li donarà cap preu. 

Es comenta el tema de la contractació dels monitors. Encara que fins ara no es feia 
legalment, volen que a partir d´ara sí es faci així. En aquest cas hauríem d´assumir el cost de les 
assegurances de les persones que no estan donats d´alta com autònoms. Hem de mirar quin import 
suposaria fer-ho bé.  

S´ha de fer la circular amb el llistat de les activitats i els preus. És important que es posi que 
els monitors aniran a recollir als nins a les aules. 

Es podria aprofitar i també fer una circular per a que els pares ens confirmin si volen ser 
socis de l´Apima o no. També que ens diguin si ja han pagat o volen que se´ls remesi el rebut i ens 
passin les seves dades. 



 

 

 

4. Precs i preguntes. 

No hi ha preguntes. 

 

A les 23´05 hores i, sense més punts a tractar, s´aixeca la sessió. Es comenta que la propera 
reunió serà d´aquí aproximadament 15 dies, però no queda convocada la data exacta ni l´hora. De 
tot això don fe com a Secretària. 

 

 

VIST-I-PLAU                                                                        VIST-I-PLAU 

EL PRESIDENT                                                                    LA SECRETÀRIA 

 


