ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’ESCOLA MATA DE JONC

Núm. de la sessió: 4
Data: 10 de gener de 2017
Horari: 16.30h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:
Paula Cabanillas (representant de 3 anys)
Malena Mas Bover (representant de 4 anys)
Silvia Lahuerta Villar (representant de 5 anys)
Dione Butler (representant de 1r primària)
Aina Salvà Tejedor (co-representant de 2n primària)
Xim Pereyra Augé (co-representant de 2n de primària)
Susanna Escobar Mora (representant de 3r de primària)
Jeroni Vera (representant de 4t de primària)
Joan Lluís Miró (representant de 5è de primària)
Assumpta Mas Liñares (representant 1r ESO)
Maria Àngels Ramon de Pablo (representant 2n ESO)
Xisca Mora (representant 3r ESO)
Marga Garí Bibiloni (co-representant 4t ESO)
Ana Nicolás (representant aula UECC)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)

No assisteixen:
Helena Rodríguez (co-representant de 6è de primària)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Estat de comptes.
3. Informacions diverses: xocolatada, concurs de coques, recollida d'aliments.
4. Organització Festa de Sant Antoni
5. Qüestionari activitats
6. Torn obert de paraula

Desenvolupament i acords de la sessió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
•

S'aprova per unanimitat l'acta de la reunió anterior.

2. Estat de comptes.
• La presidenta informa que en l'actualitat l'APA compta amb les mateixes
quantitats que es van indicar a l'anterior reunió. Queda per pagar l'import
de la panera de Nadal a Paula Cabanillas; la xocolata utilitzada per a la
xocolatada i qualque servei de guarderia.
• S'informa que, amb l'acta de la reunió anterior ja signada, es pot procedir
a obrir un nou compte al Banc de Sabadell i anul·lar de manera definitiva
el que hi ha a Caixa Colonya.

3. Informacions diverses: xocolatada, concurs de coques, recollida
d'aliments.
• La presidenta destaca la gran participació a la xocolatada, així com
també al concurs de coques, agraïnt a les famílies la seva participació.
Cal recordar que es varen produïr incidents dins l'escola (pintades de
xocolata a algunes classes i passadissos. Per a això, s'ha d'informar als
pares i mares, que en activitats que es realitzin fora de l'horari escolar,
són ells els responsables dels seus fills. En aquest sentit, s'ha de
replantejar la suspensió de les activitats organitzades per l'APA en cas

de pluja.
• En el cas de la campanya de recollida d'aliments per a Mallorca sense
Fam i la xerrada prèvia de Mallorca sense Fam, la presidenta informa
que la xerrada va ser un fracàs en quant a l'assistència i que és
necessari replantejar la organització de xerrades. S'acorda esperar a
coneixer els resultats del qüestionari sobre interessos de les famílies
que s'enviarà properament a tots els pares i mares.

4. Organització Festa de Sant Antoni
• Teresa Llompart, informa que la festa “Foc i Dimonis” es realitzarà el
proper dia 19 de gener, s'obriran les portes de l'escola a partir de les 15
hores, hi haurà batucada i els alumnes de 3r d'ESO vendran pa i
llangonissa. També demana a l'APA que se faci una crida a totes les
famílies que si disposen de bidons per torrar, els puguin deixar a
l'escola, ja que l'Ajuntament només n'ofereix 2.
• S'acorda que l'APA hi aportarà la llenya (500 kg) i el vi (15 litres).

5. Qüestionari activitats
• Assumpta Mas, representant de 1r d'ESO, va enviar el qüestionari
definitiu abans de les festes de Nadal. S'acorda enviar-ho a tots els
pares i mares de l'escola la propera setmana i marcar el termini per a
l'enviament dels qüestionaris per a dia 31 de gener.

6. Torn obert de paraula
Teresa Llompart, representant de la Direcció, demana que es recordi a les
famílies, sobretot del cicle d'infantil i de primària, que si una persona no
habitual s'ha d'emportar un alumne de l'escola, que ho posi per escrit a
l'agenda i, si no és possible, telefonar a secretaria per a que s'avisi al tutor, i
així evitar malentesos i situacions desagradables.
Per a finalitzar, informa que la festa de carnaval serà el proper dia 23 de febrer.
Paula Cabanillas, representant de 3 anys, proposa una activitat emmarcada
dins la temàtica de l'escola per a aquest curs escolar (Turime sostenible): una
xerrada sobre Intercanvi de casa i cotxe. Se marca la data de dia 9 de març per
a la realització d'aquesta xerrada, amb servei de guarderia i hora a determinar.

Dione Butler, representant de 1r de primària, proposa la realització
d'activitats/xerrades sobre higiene bucal destinades a alumnes de 4-5 anys.
Enviarà la informació a l'escola per al seu posterior estudi.
Xisca Mora, representant de 3r d'ESO, informa que es reunirà amb el
coordinador de les activitats extraescolars, Fede Sbert, per a coneixer les
necessitats de les diferents activitats extraescolars.
Sense més temes a tractar a les 17.45 hores, la presidenta Xisca Mora aixeca
la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari

La presidenta

