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

Data: dimarts, 9 d’abril de 2013
Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)

Assistents:
President: Colau Bordoy Planells (representant 6è primària)
Vicepresidenta: M. Antònia Janer (representant 2n ESO)
Secretària: Xisca Mora (representant de 5è)
Vocals:
Catalina Escanelles (representant de 3 anys)
Xavier Sastre (representant de 5 anys)
Amparo Sánchez ( representant de 2n primària)
Xisca Oliver ( representat de 3r primària)
Rosa M. Silveira (representant de 4t primària)
Fina Méndez (representant de 1r ESO)
Maria Amengual (representant de 3r ESO)
Juana M. Riera (representant de 4t ESO)
Juan Manuel Hernández (representant UEEC)
Magdalena Cabot (Direcció)
Excusen la seva absència:
Felip Palou (representant de 4 anys)
Catalina Simó (representant de 1r primària)
Neus Guillem (representant de 3r de primària)

A les 18:00 hores el president dóna inici a la sessió amb el següent

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de dia 5 de març de 2013.
2. Reciclatge de llibres
Una vegada enllestit el projecte del reciclatge del llibres, s’acorda que dimarts dia 23 d’abril es farà una reunió
informativa a les 16:15 hores, per tal d'explicar el projecte i resoldre dubtes. També s’acorda que es regalarà un
punt de llibre (que han fet alguns alumnes) a tots els assistents. L’APA posarà servei de guarderia per a qui ho
necessiti.
3. Torn obert de paraules
La representant de 2n d'ESO informa de la preocupació d’alguns pares pel fet d’haver vist en algunes xarxes
socials fotografies dels infants en horari escolar (pati). És un tema que només afecta a l’etapa d'ESO.
La directora explica que els alumnes saben que està absolutament prohibit l’ús del mòbil a l’escola, fins i tot tenir-lo
engegat.
Davant d'aquesta situació s’acorda que la directora informarà el Cap d’estudis d'ESO perquè ho transmeti a la resta
del professorat; s’acorda així mateix demanar la col·laboració als pares perquè recordin als seus fills que no poden
emprar el mòbil a l’escola.
La representant de 4t de primària informa que existeix un programa que imparteix la Policia Local als centres
educatius per donar informació al alumnes sobre la utilització, en les xarxes socials, d'aquelles dades personals
que precisen del consentiment dels pares o tutors legals. La directora diu que sol·licitarà informació del programa.
La representant de 3r d'ESO demana organitzar una xerrada informativa en relació a la LOMCE i al Decret de
tractament integral de llengües. La directora explica que s'està recopilant tota la informació necessària per fer-la
arribar a les famílies.
La representant de l'APA en el Consell Escolar exposa els temes tractats a la corresponent sessió:
•

Ja s'han realitzat les reunions informatives amb les famílies interessades en demanar plaça al centre per
al curs 2013-2014.

•

Quant al procés d'admissió d'alumnes, s’ha acordat que el punt que pot decidir el centre en la baremació
es donarà a les famílies d'exalumnes. Així mateix, s’ha acordat donar continuïtat a aquest punt extra a les
famílies d'exalumnes sempre i quan la Conselleria no introdueixi canvis en els criteris de baremació i no
hi hagi cap sol·licitud expressa de canvi per part d'alguna família.

•

Totes les aules del centre mantindran el concert amb la Conselleria.

•

Enguany s'ha aprovat el Projecte Educatiu de Centre (PEC) per la Cooperativa i es farà públic a la Web
de l'escola.

•

S'ha planificat amb Ocidiomes estades a l'estranger per a alumnes des de 6è fins a ESO.

•

Enguany no es realitzarà el viatge a Manresa que era l'habitual dels alumnes de 6è. Això és degut a que
es pretén retornar als intercanvis amb altres escoles que s'havien dut a terme fa anys. Enguany, el
alumnes de 6è fan aquest intercanvi amb l'Escola Gavina (València).

Queda fixada la propera reunió d’APA per a dia 7 de maig de 2013, a les 18 hores.

Sense més temes a tractar, a les 20:15 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, n’estenc aquesta acta.

Secretària

ViP

Xisca Mora

Nicolás Bordoy

