ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’ESCOLA MATA DE JONC
Núm. de la sessió: 6
Data: 31 de març de 2015
Horari: 18h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:
Laura Torres (representant de 3 anys)
Cristina Serra (representant de 4 anys)
Úrsula Arrom (representant de 5 anys)
Francisca Martínez (representant de 1r primària)
Francesca Llodrà (representant de 2 n primària)
Susana Martínez (representant de 3r de primària)
Anna Noguera (representant de 4t primària)
Sílvia Oliver (representants de 5è de primària)
Xisca Mora (representant 1r ESO)
Victoria Rosselló (representant de 2n ESO)
Antònia Vidal (representant 3r ESO)
Maria Antònia Janer (representant de 4t ESO)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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S’han excusat d’assistir-hi:
Joan Llodrà ( representant de 6è de primària)
Maria del Mar Soler (representant aula UECC)

Ordre del dia:
1 – Aprovació de l'acta anterior.
2 – Revisió estatuts.
3 – Excursió fi de curs.
4 – Estat de comptes.
5 – Socialització de llibres.
6 – Subvenció handbol.
7 – Canvi representant 2n primària.
8 – Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió:
1 – Aprovació de l'acta anterior.
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2 – Revisió estatuts.
Es revisen els estatuts trobant alguns punts que es podrien modificar. S'acorda
demanar informació al servei jurídic i, si es pertinent, procedir a la modificació
prèvia aprovació per l'Assemblea.

3 – Excursió fi de curs.
La representant de quatre anys ens informa que demanarà a Son Real si
escau demanar permís per passar per la finca per poder accedir a la platja. Ens
anirà informant de l'evolució.
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4 – Estat de comptes.
La tresorera informa dels diners que té l'APA en aquets moments: són
6146,11€, més 355,05€ en efectiu.
Queda pendent el pagament dels autocars de l'excursió a l'Observatori, el
servei de guarderia de la jornada continuada i la guarderia de la xerrada del
mes d'abril.
5 – Socialització de llibres.
A infantil el que es pot socialitzar són els contes.
A primer cicle de primària, tot queda igual com ara i s'haurien d'adquirir les
llibretes de 7 i mig i el llibre d'activitats d'anglès.
Quant a segon i tercer cicle de primària i ESO, ens aniran informant.
6 – Subvenció Handball.
S'acorda donar una subvenció de 1000€ per ajudar a sufragar el viatge a
Eivissa als jugadors, ja que el govern només paga 14 passatges.
7 – Canvi representant.
Es presenta la nova representant de 2n de primària, Francesca Llodrà.
8 – Torn obert de paraules.
La representant de tercer de primària demana si les proves d'IAQSE que es
faran dia 19 i 20 de maig, són obligatòries. La directora diu que SÍ.
En referència als infants amb NEE, l'escola decideix si computen o no i si es
fan adaptacions curriculars.
La directora informa que som centre de mostra (per al càlcul del percentatge
final) i hi haurà examinadors externs. Les tres llengües també s'examinaran
oralment i per això aquestes proves duraran fins dia tres de juny.
També es farà una enquesta sociocultural pels pares.
La directora informa que en pocs dies es publicarà la informació sobre el
procés d'admissió d'alumnes per al curs 2015-2016. A l'escola s'ofereixen 25
places a 3 anys i dues a 1r d'ESO.
Quant a l'aplicació de la LOMQUE, la cap d'estudis d'ESO va assistir a una
reunió. Ens informa que l'esborrany sobre la LOMQUE, està pendent
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d'aprovació. Davant aquesta situació d'incertesa, es farà una reunió per
explicar l'organització de secundària més endavant que altres anys, quan se
sàpiguen coses més concretes. Així com està l'esborrany en aquests moments.
Les característiques més destacables són:
- L'any que ve s'aplica a 1r i 3r d'ESO.
- Les optatives de 1r (2a llengua estrangera, processos de comunicació, taller
de matemàtiques) desapareixen. Les optatives ara seran Plàstica, Tecnologia i
Música (entre 1r i 2n n'han de fer dues). El centre tria de quina forma les vol
ofertar. Per exemple, podem decidir que a 1r tots faran la mateixa i, a 2n,
n'hauran de triar una altra d'entre les dues restants, més la 2a llengua
estrangera, que s'oferta a partir de 2n.
- A 3r, s'ha de triar entre les mateixes, però ja el nivell II, més Cultura Clàssica i
Iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial.
- A 3r, les matemàtiques es divideixen en "acadèmiques" o "aplicades".
- Per a tots els cursos hi ha 3 hores de lliure disposició. El centre pot decidir a
quines a matèries ja existents les destina. No fa falta afegir-les en bloc a la
mateixa matèria. Les dues llengües cooficials han de tenir el mateix nombre
d'hores setmanals.
La directora informa que el proper dissabte, 18 d'abril, se celebraran les II
Jornades d'Educació Infantil, a l'escola de Son Verí.
També ens informa que els de 6è de primària van a l'intercanvi amb l'escola
Gavina del 20 al 24 d'abril. Les mestres acompanyants són na Magdalena
Cabot, na Carme Ronda i na Carme Oreja.
També ens informa que Mata de Jonc rebrà als alumnes de 1r d'ESO de
l'escola Gavina del 18 al 22 de maig, i que a final d'abril es farà una reunió.
La directora informa que es farà un simulacre d'incendi.
La representant de 4t d'ESO demana si es podria fer jornada continuada en
aquest curs. La directora ho consultarà a l'equip rector.
També la representant de 4t d'ESO demana si es pot tornar a donar 100€ per
ajudar a fer els àlbums de fi de curs d'aquest grup.
La representant de 4t, de primària demana com es desglossen les despeses i
com ho fan les altres cooperatives. Es farà la consulta al gerent. En tenir
informació s'hauria de fer extensiva a totes les famílies.
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També la representant de 4t de primària, en representació de la Batukada ens
informa que amb la subvenció que els vàrem donar el curs passat han comprat
instruments petits i així els infants els podran estrenar i provar.
La representant de 3 anys ofereix una xerrada/taller sobre les emocions. Es
decideix que es tendrà en compte per al curs que ve.

M. Antònia Janer aixeca la sessió a les 20,15 hores de la qual, com a
secretària, n'estenc aquesta acta.

Vist i plau
La secretària

La presidenta
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