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

Núm. de la sessió: 8
Data: 2 de maig de 2017
Horari: 16.15h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:
Malena Mas Bover (representant de 4 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)
Helena Rodríguez (co-representant de 6è de primària)
Assumpta Mas Liñares (representant 1r ESO)
Maria Àngels Ramon de Pablo (representant 2n ESO)
Xisca Mora (representant 3r ESO)
Margarita Garí Bibiloni (co-representant 4t ESO)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)

1 de 5

No assisteixen:
Paula Cabanillas (representant de 3 anys)
Silvia Lahuerta Villar (representant de 5 anys)
Mireia Planells Muntaner (co-representant de 6è de primària)
Maria de Lluc Pons Pons (co-representant 4t ESO)
Ana Nicolás (representant aula UECC)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Estat de comptes.
3. Subvencions.
4. Data Assemblea General.
5. Festa de fi de curs.
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 tresorera informa que des de la darrera reunió de l'APA s'han fet
efectives les transferències bancàries referents a les subvencions
atorgades: 195 euros a la Comissió de Biblioteca; 201,80 euros a la secció
de Batucada i 1500 euros a l’escola Mata de Jonc. En el moment actual
hi ha 4415,65 euros al compte corrent i 4,09 euros en efectiu.

•

Queda pendent per pagar la subvenció atorgada a la secció de Handbol
(ja han entregat la factura corresponent) i l’ajuda per a la festa final de
curs de 4t d’ESO (200 euros). L’ajuda pressupostada per al viatge
d’estudis queda deserta, ja que no hi ha hagut necessitat de fer-la efectiva.

•

També informa que s’han realitzat els cobraments de les quotes en tres
transferències (en una d’elles, de 204 càrrecs, hi ha un desquadrament
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que la tresorera intentarà resoldre amb Secretaria) i que s’han retornat 5
rebuts. S’acorda que cada representant s’encarregarà d’informar dels
rebuts retornats als interessats de la seva classe, i que la manera de
pagament sigui mitjançant transferència bancària al número de compte de
l’APA. En aquest punt, s’informa que el Banc de Sabadell cobra una
comissió per a cada rebut i pels retorns, que ha suposat un total de 199,09
euros. S’ha parlat amb el banc per a que es modifiquin aquestes
condicions i es retorni aquest import, a l’espera de contestació per part del
banc.

3. Subvencions.
• La presidenta informa que l’Ajuntament de Palma ha enviat la Resolució
de l’ajuda sol·licitada pel projecte “Intercanvi de llibres” i per la xerrada de
l’Associació RANA, en la que se concedeixen 212 euros (80% de l’import
sol·licitat).
• Helena Rodríguez, co-representant de 6è de primària, informa que queda
pendent l’entrega d’una memòria de les activitats realitzades i certificats
d’estar al corrent amb la Seguretat Social i amb Hisenda, ella se
n’encarregarà de fer els tràmits.
• També informa que, per al proper curs, el termini de presentació de
sol·licituds, acabarà dia 29 de setembre, per tant, si es vol presentar
sol·licitud, s’hauria de decidir, abans d’acabar aquest curs, quines
activitats es volen realitzar per al curs vinent i que siguin subvencionables.
S’acorda que, de cara a la propera reunió, es proposin activitats, tallers
i/o xerrades, amb pressupost, per tal que es pugui tenir mig preparat per
a l’inici del curs vinent.

4. Data Assemblea General.
• S’acorda que l’Assemblea General de l’APA es realitzarà dia 15 de juny a
les 16.15 hores.

5. Festa de fi de curs.
• Teresa Llompart aprofita aquest punt per a informar a la Junta del
calendari d’activitats previstes fins a final de curs:
2-5 de maig: Paradeta de venda de camisetes del 40è Aniversari.
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4-5 de maig: Campament al Burotell (4 i 5 anys)
4-5 de maig: Mostra de Teatre Escolar al Teatre Catalina Valls (dia 4, al vespre
per a les famílies, dia 5, en horari escolar per a l’alumnat)
5 de maig: Trobada d’escacs entre Cooperatives al Parc de les Estacions.
8-12 de maig: Intercanvi Escola Gavina (1r d’ESO). Per a donar la benvinguda,
l’escola demana a tot l’alumnat que dia 8, tots vagin a l’escola amb camiseta del
40è Aniversari o camiseta blanca.
10-12 de maig: Proves IAQSE (2n d’ESO)
16 de maig: Xerrada sobre “Turisme: intercanvi de casa”, organitzada per l’APA.
18-19 de maig: Campament a la Colònia de Sant Jordi (1r i 2n de Primària)
19 de maig: Microteatre a l’escola (acte del 40è Aniversari). Activitat dirigida a
adults i alumnes de Secundària.
24-26 de maig: Viatge a Eivissa (5è de Primària)
31 de maig i 1-2 de juny: Campament a la Colònia de Sant Jordi (3r i 4t de
Primària)
14 de juny: Espectacle de celebració del 40è Aniversari al Conservatori Superior
de Música (entre d’altres, hi haurà concert de la Coral)
15 de juny: Assemblea General de l’APA
22 de juny: Festa fi de curs a l’escola
30 de juny: Festa del 40è Aniversari de l’Escola Mata de Jonc
També comenta que encara no s’ha planificat com serà la festa de fi de curs.
S’acorda esperar a la propera reunió, quan hi hagi més informació, per a decidir
les accions que realitza l’APA per a la festa de fi de curs.

6. Torn obert de paraula.
Paula Cabanillas, representant de 3 anys, proposa un canvi de data per a la
xerrada sobre “Intercanvi de cases”, per a dimarts 16 de maig.
Maria Àngels Ramon de Pablo, representant 2n ESO, recorda la consulta
plantejada en l’anterior reunió sobre els horaris d’entrada de 3r d’ESO per al curs
vinent. Teresa Llompart indica que en aquests moments és impossible saber-ho,
i no es podrà saber fins que la Conselleria envïi les caràtules de les hores de
Secundària, que sol ser durant el mes d’agost.
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Xisca Mora, representant 3r ESO, sol·licita informació sobre l’estat de les
assegurances de l’escola en casos d’accidents ocorreguts fora de les
instal·lacions de l’escola. Teresa Llompart informa que la pòlissa contractada
també cobreix aquests casos. També indica que la Conselleria, en totes les
sortides que se realitzen, sol·licita a l’escola un llistat de les persones que hi
participen, així com també les assegurances del transport contractat.
Joan Lluís Miró, representant de 5è de primària, demana si, una vegada acabada
l’ESO, hi ha qualque institut designat per als alumnes de l’escola. Teresa
Llompart indica que no, l’elecció és lliure, però que normalment els alumnes de
Mata De Jonc van als instituts Joan Alcover I Ramon Llull.
Per la seva part, Teresa Llompart, informa de les següents novetats:
-

Ha començat el plaç d’inscripció per al curs vinent.

-

Canvis de personal: Francisca Mas, de secundària, s’ha jubilat. Les hores
que feia les assumeix na Clara. Abans de Pasqua, es va reincorporar
n’Aina Bauçà, assumeix les hores d’informàtica de primària i les hores de
plàstica de secundària.

-

Canvi de monitors a l’activitat d’Ocidiomes, ja s’ha informat als afectats.

-

Canvis al menjador: nou personal encarregat del menjador a 4 anys: Maria
Munar. També augment de 2 hores i mitja als patis de secundària i
primària.

I per acabar, vol transmetre l’enhorabona als alumnes i pares de la secció de
Handbol pel títol aconseguit al Campionat de Balears.

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
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