Benvolguts pares i mares!
Ens dirigim a tots voltros per informar-vos que al Conservatori Professional de Música i Dansa de
Menorca, els/les alumnes, pares i mares en tenim l'APIMA DES CONSERVATORI, on us volem
explicar quina és la seva funció i quins son els seus objectius.
Qui forma part de l’APIMA? L’APIMA som TOTS els pares i mares que tenim un fillet o filleta al Conservatori.
Quins objectius cerca l’APIMA? Entre d'altres tenim:
1. Assistir als pares i mares d’alumnes o els tutors/res en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills o tutelats.
2. Col·laborar en les activitats educatives del centre.
3. Facilitar la representació i la participació dels pares o els tutors dels alumnes amb la direcció i professorat del Centre.
4. Facilitar el contacte entre els pares, les mares o els tutors dels alumnes amb la direcció i professorat del Centre.
5. Ajudar a l’escola en la seva especial i concreta funció pedagògica.
6. Promoure activitats extraescolars i d’extensió educativa, etc., dels quals seran beneficiaris els associats i els seus fills.
Com funciona l’APIMA? La Junta directiva la formen actualment un president, vicepresident, secretari, tresorer i 6
vocals amb un sistema d’autogovern i pel principi de representació mitjançant l'Assemblea general.
Quins treballs desenvolupa l’APIMA al Conservatori? Moltes de les activitats i elements de l’escola no serien possibles
sense l’APIMA, aquests ja formen part de l’escola i de vegades oblidem qui les promou realment. Amb un contacte
permanent amb l’equip directiu del Conservatori, durant l’any 2018-19 l’APIMA Conservatori va col·laborar amb més
de 3.000,00€, entre d’altres, en les següents activitats:
- Transport escolar per als alumnes de banda i orquestra de Ciutadella i pobles, que s’han de desplaçar fins la seu de Maó.
- Taller musico-familiar amb el pedagog i percussionista Antonio Domingo.
- Reparació d’instruments del Conservatori.
- Festa de fi de curs amb actuacions dels alumnes i un dinar de germanor que va comptar amb professors i famílies.
A més, vam crear un web de fàcil accés i molta informació per al soci; i vam iniciar els tràmits per poder comptar amb
el Programa d’Ensenyament integrat (PEI) també a la seu de Maó –a més a més de la seu de Ciutadella-, que s’inicia
enguany a l’IES Pasqual Calbó i Caldés, amb els alumnes de primer d’Educació Secundària Obligatòria (ESO).
Com obté l’APIMA aquestes coses? Amb la feina desinteressada dels membres de la Junta i amb l’aportació de 30,00€
anuals per família que aporten els pares que han decidit col·laborar amb l’APIMA.
Com pots col·laborar amb l’APIMA? Perquè l’APIMA pugui seguir oferint totes aquestes activitats és imprescindible que
els pares ens impliquem ja que totes ses decisions i acords que es prenen a s’associació no només afecten als
associats sinó que beneficien a tots els alumnes del centre. És per açò que us volem fer arribar sa importància des fet
de prendre part amb de l’APIMA Conservatori. Anima’t i vine a treballar amb noltros!!!!
Per a més informació podeu contactar amb l'APIMA mitjançant:
https://www.apimaconservatorimenorca.com
info@apimaconservatorimenorca.com

Apima Conservatori Menorca

Curs 2019 - 2020
Com us podeu donar d’alta com família sòcia de l’APIMA Conservatori? Enguany hi ha la novetat que no hem
de menester cap document, ni imprimir el justificant i ni tampoc dur-ho al Conservatori. A partir d’aquest curs,
el procés d’alta es farà on-line a través del web de l’APIMA, amb només tres passes, que son les següents:

1. Entrar al web de l’APIMA Conservatori https://www.apimaconservatorimenorca.com a l’apartat ‘’Fer-se soci’’
(ho podeu fer també amb el mòbil)

2. Introduïu les dades familiars al formulari, les dades del vostre fill/s alumne/s del Conservatori, les vostres dades bancàries
per al càrrec de la quota anual. També haureu de respondre a preguntes sobre els drets d’imatge i tramesa de
comunicacions a través de correu electrònic i/o missatge de mòbil.
3. Una vegada validada aquesta informació, rebreu un correu electrònic informant-vos que la vostra sol·licitud ha estat
acceptada.
Atenció: les famílies que el curs passat vau omplir el formulari de dades personals i bancàries NO ÉS NECESSARI que tornau a
donar-vos d’alta. Per a les famílies que havent complimentat el formulari, voleu donar-vos de baixa, heu de trametre un
correu informant d’aquest fet al correu electrònic de l’APIMA Conservatori.

