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

Data: dimarts, 3 de desembre de 2013
Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)

Assistents:
Anna Noguera (representant de 3 anys)
Catalina Escanelles (representant de 4 anys)
Maria Fuster (representant de 5 anys)
Xavier Sastre (representant de 1r primària)
Cristina Caldentey (representant de 2n primària)
Amparo Sánchez (representant de 3r primària)
Xisca Oliver (representant de 4t de primària)
Lídia Martínez (representant de 5è primària)
Paola Maddonni (representant 1r ESO)
Sebastià Gual (representant de 2n ESO)
M. Antònia Janer (representant 3r ESO)
Maria Amengual (representant de 4t ESO)
Maria del Mar Soler (representant aula UECC)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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Excusa la seva absència Xisca Mora (representant de 6è primària). Durà a terme
les funcions de la secretaria _______________________________.

A les 17:30 hores la presidenta dóna inici a la sessió amb el següent

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Estat de comptes.
3. Nou representat de l’aula UECC.
4. Loteria de Nadal.
5. Projecte conjunt de la Trapa.
6. Xocolatada i concurs de coques
7. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

En absència de la secretària de l’APA, queda pendent d’aprovació l’acta del mes de
novembre.

2. Estat de comptes.

L'import de la tresoreria és de 880 euros. Hi ha previst l'ingrés provinent de la venda de
loteria.
S’ha liquidat el pagament de l’autocar de la protesta al Campus i els serveis de
guarderia.
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Així mateix, el 5 de maig se varen passar 248 rebuts de l’APA a les famílies, pels quals
el banc ens ha cobrat una comissió de 530 euros. S’està negociant la retrocessió.

3. Nou representant de l’aula UECC

La nova representant de l’aula UECC será Maria del Mar Soler.

4. Loteria de Nadal.

Segueix la venda de loteria. Resten 15 blocs sencers, més les paperetes que encara tenen
els representants sense vendre. S’espera que tota quedi venuda el dia de la xocolatada.

5. Projecte conjunt de La Trapa.

A petició del GOB, Maria Amengual va preparar una proposta de projecte a realitzar a
La Trapa. Aquest projecte, que s’ha anomenat ATRAPA-TOTS, es va presentar a
Antònia Ensenyat, que va aportar algunes idees per part de l’escola. El document
s’enviarà al GOB i es demanarà una reunió amb ells per veure si s’accepta.

6. Xocolatada i concurs de coques.

La tradicional xocolatada se durà a terme el 17 de desembre a les 16:00 hores i
finalitzarà a les 17:00. Els alumnes i mestres que tenen extraescolar se sumaran a la
mateixa una estona abans de la seva finalització.
S’acorda enviar circular als pares amb la informació de la xocolatada i el concurs de
coques i penjar-la també al bloc de l'APA.

7. Torn obert de paraules.

S’acorda que les properes reunions de l’APA es duran a terme a les 18:30 hores, per
facilitar l’assistència del major nombre de representants.
Dessuadores CRIDA: es durà la comanda a l’escola dilluns dematí, sense cost
addicional, moment en el qual es pagaran les mateixes. El mateix dilluns es farà
l’entrega a les famílies, de 16:00 a 17:00 hores.
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Viatge d’estudis 4t ESO: la representant de 4t d’ESO demana fer un mercadet de
segona mà per recaptar diners pel viatge d’estudis, que es duria a terme el dia de la
xocolatada. Es coordinarà el tema amb la tutora del curs.
S’acorda enviar circular als pares sobre la campanya Mallorca sense Fam, que es durà
a terme entre els dies 5 i 10 de desembre.
La representant de 3r de primària demana fer difusió d’una plana web de família i salut
creada per l’Associació de Pediatria, petició que li ha arribat a través d’una mare de la
classe. A més, aquesta mare, s’ofereix per fer xerrades a l’escola sobre temes relacionats
amb salut, o altres que puguin interessar als pares. S’acorda demanar als pares quins
serien els temes del seu interès per poder organitzar una xerrada.
La representant de 4 anys demana a la direcció del centre una reunió entre pares i
l’escola Ocidiomes per tal de conèixer què fan a l’extraescolar d’anglès. En aquest
sentint, l’escola explica la seva intenció d’informar d’aquesta activitat a través de les
notícies i sobre la programació que es du a terme.
L’escola informa que s’ha aprovat per part del Claustre el Pla de Convivència i que farà
difusió del mateix. A més, recorda als pares la necessitat de respectar els horaris de
recollida dels nins per facilitar el correcte desenvolupament de les activitats
extraescolars.
La Direcció informa que està a disposició de les famílies en tot moment per resoldre
qualsevol dubte que es pugui plantejar, sense necessitat d'haver d'esperar a la reunió
mensual de l'APA.
Queda fixada la propera sessió de la Junta de l’APA per a dia 7 de gener de 2014, a les
18:30 hores.
Sense més temes a tractar, a les 19:30 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a
secretari/secretària en funcions, n’estenc aquesta acta.

Signat:

ViP

_________________________

M. Antònia Janer
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