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Esborrany Acta de sessió de la Comissió de Coordinació Educativa de l’Institut per
a l’Educació de la Primera Infància (IEPI)

Identificació de la sessió
Núm.: 4
Caràcter: ordinària
Data: 1 de juny de 2022
Horari: de 14:00h a 14:20h
Lloc: videoconferència

Assistents
-Amanda Fernández Rubí, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat
Educativa.
-Júlia Muñoz Ametller, secretària, ATD de la Conselleria d’Educació i Formació
Professional.
-Verónica López Noguera, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Eivissa–
Formentera).
-Rosa Mas Ramis, com a experta en les funcions pròpies d’aquesta comissió (Mallorca).
-Magdalena Mesquida Lluch, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Menorca).
-Maria Lluïsa Ortiz Elegido, en representació dels equips d’atenció primerenca (EAP
Mallorca).
-Margalida Planas Torres, com a experta en programes d’acompanyament familiar
(Mallorca).
-Carmel Redondo Ferrer, en representació dels equips d’atenció primerenca (EAP
Eivissa - Formentera).
-Francisca Roman Alles, en representació dels equips d’atenció primerenca (EAP
Menorca).
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-Apol·lònia Figuera Rotger, com a experta en programes d’acompanyament familiar
(Mallorca).

Absents
-M. Magdalena Collinge March, directora de l’Institut per l’Educació de la Primera
Infància, que delega la presidència de la sessió en la directora general de Primera
Infància, Innovació i Comunitat Educativa.
-Cristina Gomila Pons, com a experta en programes d’acompanyament familiar
(Menorca), excusa la seva absència.
-Joana Pinya Aguiló, com a experta en les funcions pròpies d’aquesta comissió
(Mallorca).
-Catalina Quetglas Sureda, com a experta en les funcions pròpies d’aquesta comissió
(Mallorca), excusa la seva absència.
-Francisca Tomàs Vidal, mestra de primer cicle d’Educació Infantil (Mallorca).

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació, si escau, de la reunió anterior (l’esborrany d’acta de la darrera
reunió de la comissió de dia 11 d’abril de 2022 es

va enviar per correu electrònic

el dia 27 de maig i publicat a la pàgina de l’IEPI amb data de 30 de maig de 2022).

2. Torn obert de paraula.

Documentació que s’aporta
-

Desenvolupament de la sessió
S’excusa l’absència de Magdalena Collinge que en aquesta ocasió no pot assistir i
presidir aquesta sessió.
Amanda Fernández, obre la reunió de la Comissió, saludant els membres de la
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comissió assistents i excusant la seva absència en les reunions anteriors.

Explica que l’ordre de dia és breu perquè just és per aprovar l’acta de la reunió anterior
que es necessita per anar avançant en el procediment de tramitació de l’Ordre
d’organització i funcionament dels EAP i que properament pugui passar pel Consell
escolar de llles Balears. En aquest recorregut es necessita la constància, mitjançant
l’aprovació de l’acta, que aquesta norma ha estat tractada en aquesta comissió i que
s’hi han recollit les aportacions de la reunió on es va tractar com a punt de l’ordre del
dia.
1. Lectura i aprovació, si escau, de la reunió anterior (l’esborrany d’acta de la
darrera reunió de la comissió de dia 11 d’abril de 2022 es va enviar per correu
electrònic el dia 27 de maig i publicat a la pàgina de l’IEPI amb data de 30 de maig
de 2022).

Júlia Muñoz: Aporta el missatge que va fer arribar Joana Pinya a través de correu
electrònic per modificar un paràgraf de la seva intervenció recollida en l’esborrany
d’acta anterior:

En lloc de:
A Manacor es va proposar i així s’ha pogut fer, així com també s’ha pogut fer amb una
fisioterapeuta pediàtrica amb la qual també es coordinen per treballar el desenvolupament
motriu dels infants.
Perquè s’ajusti al que volia expressar, demana que es substitueixi per:
Entre els professionals que componen els EAPs (psicòlegs, pedagogs, PTs, Als...) seria
interessant poder comptar amb un/una fisioterapeuta pediàtric/a. És una experiència que
vàrem tenir a l'EOEP del Sector Manacor i va ser molt profitosa.

Rosa Mas: demana als membres de la comissió si accepten aquesta aportació.
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Es vota a mà alçada i a través de xat per a les persones a les quals no se’ls veu a través
d’imatge. Per majoria, queda aprovada la modificació.

RM: explica que, tot i que la sessió anterior va ser extensa i tothom va expressar el seu
parer sobre l’Ordre, les aportacions d’aspectes a incorporar en la norma eren poques i
ja s’han tingut en compte a l’hora de revisar els diferents apartats. Comenta també
que el recorregut de l’esborrany és llarg i que durant el mateix s’han anat incorporant
moltes aportacions i fent moltes modificacions, tant en el propi esborrany com en la
Memòria de l’anàlisi d'impacte normatiu (MAIN).

AF: dóna el torn de paraula a les assistents per si hi ha alguna aportació més a recollir.

RM: demana de votar l’aprovació de l’acta.

Es vota a mà alçada i a través de xat per a les persones a les quals no se’ls veu a través
d’imatge. Per majoria, queda aprovada l’acta de la sessió anterior.

2. Torn obert de paraula.

AF: seguidament, convida al torn obert de paraula.

Francisca Roman: demana de poder celebrar aquesta fita que s’està aconseguint ja
que considera s’ha de valorar molt que s’hagi arribat a aquest punt tan important de la
tramitació.

A través de xat i de paraula, la resta de membres assistents agraeixen i donen
l’enhorabona per la feina feta.

AF: tanca la reunió concloent que la feina feta és fruit del treball col·lectiu.

S’acaba la reunió compartint els desitjos d’un bon final de curs i un bon estiu, esperant
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una nova trobada d’aquesta comissió el proper curs.

La directora general de primera infància, innovació i comunitat educativa aixeca la
sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
La directora de l’IEPI

Júlia Muñoz Ametller

M. Magdalena Collinge March

