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full informatiu de l’associació de pares i mares d’alumnes del col·legi públic son ferriol

Abans de res vos volem desitjar un molt bon 
començament de curs 2011-2012.

Després, vos volem demanar disculpes per 
haver tardat tant per treure aquest fullet. Però 
és que feim tantes coses que no tenim temps 
d’escriure-les totes ;-) ... per cert, heu notat 
que el fullet ja compta amb 7 anys d’història?

Vos n’hem anat informant puntualment a 
través de la web però heu de saber que durant 
el 2011 la Junta Directiva ens hem reunit  
prop d’una dotzena de vegades, hem fet les 
assemblees generals de socis, hem estat 
pendents del tema de l’institut reunint-nos amb 
governants i oposició, ens hem apuntat al 
Facebook i al Twitter perquè pogueu 
participar i seguir millor les activitats que es 
fan, hem organitzat les extraescolars, hem fet 
dues escoles de pares sobre habilitats parentals 
i sobre el pas de l'educació primària a la 

secundària, hem participat en les eleccions del 
Consell Escolar, hem fet la tradicional trobada 
de famílies i la trobada de socis amb gran èxit 
de participació, hem convidat a berenar de 
xocolata amb coques a tot l’alumnat, hem 
organitzat el fogueró de Sant Antoni, l’escola 
d’estiu, que un any més ha estat un èxit, hem 
comprat pissarres electròniques, hem 
organitzat la festa de fi de curs i la cerimònia 
de graduació de l’alumnat de sisè ... quasi res, 
diu el diari!

Per acabar i ara que comença un nou curs, vos 
recordam que a la Junta estam encantats de 
tenir nous membres. Les reunions les seguim 
fent el darrer dijous de cada mes, però si no 
vos va bé venir també vos podeu apuntar com 
a col·laboradors puntuals. 

ASSOCIAU-VOS A l’APIMA!

APUNTAU-VOS A LA JUNTA!

L’APiMA no s’atura

Segur que ja tendreu l’oferta d’activitats 
extraescolars pel curs 2011-2012. Haureu vist 
que enguany es proposen noves activitats, 
sobre tot esportives, com ara futbol, hoquei, 
ball ... Recordau que totes les activitats es faran  
sempre que s’arribi a un mínim d’inscrits i que 
les famílies associades a l’APiMA tendran 
preferència en cas de manca de places (serà 
imprescindible presentar el carnet de soci).

Seguim encantats amb l’empresa que fa l’escola 
d’estiu i enguany tornarà a gestionar totes les 
extraescolars, Dic Drac.

Recordau que els dies 19 i 20 de setembre vos 
podreu inscriure a les activitats extraescolars i 
aprofitar per associar-vos a l’APiMA així, 
presentant el carnet de soci, podreu tenir 
descomptes des del primer dia .

Per evitar un consum excessiu de paper, 
seguint la política mediambiental de la nostra 
escola, en lloc de repartir butlletes d’inscripció 
a tot l’alumnat, enguany les podreu recollir a 
l’escola, descarregar-les de la nostra web, o 
millor, apuntar-vos directament online

http://cpsonferriol.net/apima

Extraescolars
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Menjador

Tota la informació és a la web de l’escola 
<cpsonferriol.cat> però que sapigueu que la nova 
empresa que gestionarà el servei de menjador es 
diu Newrest <newrest.eu>, que els preus són de 
5,10€ (fixos) i 5,60€ (eventuals) i que els tiquets es 
vendran a la secretaria de l’escola el primer dia 
lectiu de cada setmana.

Matinet

Seguim mantenint els mateixos preus del servei de 
matinet. En època de crisi val la pena l’esforç 
perquè és un servei molt necessari per conciliar la 
vida laboral i familiar. El que vos demanam és que 
respecteu al màxim els horaris i la normativa del 
servei per tal que els vostres fills i les vostres filles 
estiguin el millor atesos possible.

Escola d’estiu

Enguany, l’escola d’estiu gestionada per Dic Drac 
ha tornat a ser un èxit. La primera quinzena de 
juliol hi va haver 60 infants i tot i només haver-ne 7 
a la darrera d’agost, Dic Drac va seguir oferint el 
servei amb qualitat.

Es varen organitzar tres sortides (a l’aquacity, a 
marineland i a la platja) i els infants només varen 
haver de pagar el transport, se’ls hi va regalar una 
samarreta i se’ls hi va donar un diploma amb foto 
de grup a l’acabar.

Els membres de la Junta que varen vetllar per la 
qualitat del servei estan molt contents amb l’equip 
de monitors i la direcció de Dic Drac, de manera 
que, si no hi ha res de nou, l’any que ve repetirem.

Just abans de les eleccions ens varen convocar a 
una reunió per informar-nos de l’estat de l’institut. 
Acompanyada de la presidenta del districte de 
Llevant, Begoña Sánchez, la regidora d’educació, 
Cristina Ferrer, i el director tècnic d’urbanisme, 
Antoni Planas, la regidora d’urbanisme, Yolanda 
Garví, ens va dir que el passat 28 de març, el Ple 
de l’Ajuntament de Palma va aprovar per 
unanimitat la modificació puntual del pla 
d’ordenació urbana que permetrà construir un 
CEIP i un IES al costat del camp de futbol.

Això significa que la Direcció de Planificació i 
Centres de la Conselleria d’Educació pot començar 
amb la redacció del projecte de construcció del 
centre educatiu. En això ens hem de centrar ara. 
Pel que fa a l’Ajuntament, l’aprovació definitiva del 
que es va aprovar en el Ple s’hauria de fer abans 
d’acabar l’any. El 2012, per tant, si s’ha arribat a un 

acord amb la propietat dels terrenys es podrà 
començar a licitar l’obra. Si no s’ha arribat a un 
acord començarà l’expropiació, que pot durar uns 
6 mesos.

Si no hi ha res que es torci, el 2013 s’hauria d’haver 
acabat l’institut, però com que no tot pot ser tan 
color de rosa, he preferit titular aquest escrit amb 
un “2014ʺ″.

Producció de la passada legislatura: es va trobar el 
terreny. Objectiu d'aquesta: estrenar els centres 
docents.

Ben aviat mirarem de parlar amb els governants 
actuals, ara que ja han passat “els 100 dies”, per 
veure si les coses segueixen igual o es poden 
accelerar una mica.

Pissarres digitals interactives (PDI)
Malgrat la crisi, l’APIMA ha comprat 2 pissarres 
digitals interactives, que han costat 6.082,28 €. 
Aquestes pissarres s’afegeixen a les 4 adquirides 
per la nostra escola i a les 4 instal·lades per la 
Conselleria d’Educació i Cultura. Així, totes les 
aules de 2n i 3r cicle de primària disposen 

d’aquesta pissarra i els alumnes de 1r i 2n de 
primària en tenen una per curs. Com podeu 
comprovar, l’APIMA no sols organitza activitats i 
festes, sinó que compleix amb l’objectiu de dotar al 
centre amb les darreres eines tecnològiques en 
matèria de formació.


