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

Núm. de la sessió: 2

Data: 1 de desembre de 2015

Horari: 16.30h

Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:

Alícia Martínez (representant de 3 anys)

Amaranta Ripoll (representant de 4 anys)

Cristina Serra (representant de 5 anys)

Mònica Sala (representant de 1r primària)

Francisca Martínez (representant de 2r primària)

Jeroni Vera (representant de 3r de primària)

Susana Martínez (representant de 4t primària)

Helena Rodríguez (representant de 5è de primària)

Alícia Llabrés (representant de 6è de primària)

Joan Mateu Llodrà (representant 1r ESO)

Xisca Mora (representant 2n ESO)

Maria Roig (representant 3r ESO)

Antònia Vidal (representant de 4t ESO)

Carles Gimeno (representant suplent aula UECC)

Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes
3. Organització de la Xocolatada, rifa i concurs de coques
4. Senalla ecològica
5. Normes i períodes per demanar subvencions a l'APA
6. Presentació de l'informe de Socialització
7. Campanya Solidària: Juguetes i aliments (Mallorca sense fam)
8. Estatuts
9. Festa de Sant Antoni
10. Torn obert de paraula

Desenvolupament i acords de la sessió

1. Aprovació de l’acta anterior

• S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2. Estat de comptes

• La tresorera informa que en l'actualitat l'APA compta amb 161,23 euros 

en efectiu  i  1590,11 euros en el  compte  corrent.  Tots els  pagaments 
estan  al  dia.  Només  queda  pendent  anar  al  banc  a  fer  el  canvi  de 
signatures per part de la presidenta i vicepresidenta

3. Organització de la Xocolatada, rifa i concurs de coques

• La  presidenta  demana  a  la  representant  de  4t  d'ESO  si  aquests 

muntaran paradeta de 2a mà, com s'ha fet altres anys. La representant 
realitzarà la consulta i si no és així, s'acorda que serà la Comissió de la 
biblioteca de l'escola que muntarà una paradeta de venda de llibres.

• S'acorda que la xocolatada es farà al pati nou, a la porta del menjador. 

La directora informa que hi ha disponibilitat de tenir l'equip de só, i que la  
preparació de la  xocolata se n'encarrega la cuina de l'escola.  Queda 
pendent la compra de tassons de plàstic/paper i tovalloletes. S'informa 
que la batucada prefereix fer una actuació per la festa de Sant Antoni. 
S'acorda quedar a les 15h per a començar a muntar, i una vegada en el 
lloc, se distribuiran les tasques a realitzar: muntar, replegar coques del 
concurs, netejar, desmuntar,...
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• La Comissió de festes sol·licita fer un recompte provisional d'obsequis 

aportats  per  les  diferents  classes  i  s'acorda  posar  com  a  data  límit 
dimecres dia 9 de desembre per a l'entrega dels obsequis, i així poder 
fer un recompte final i organitzar les diferents paneres i premis per al 
concurs de coques. Segons els obsequis que s'hauran obtingut, s'acorda 
poder  complementar  les  paneres  amb  productes  comprats,  amb  un 
pressupost màxim de 200 euros. Es faran 2 paneres i 3 premis per al 
concurs de coques.

4. Senalla ecològica

• La presidenta informa que no hi ha cap compromís adquirit amb “Això és 

Vida  Coop.”  en  el  tema  de  la  senalla  ecològica.  Alícia  Martínez, 
representant de 3 anys, ofereix els serveis de Coanegra S. Coop., que 
també  ofereix  servei  d'entrega  de  senalles  a  grups  de  consum,  en 
aquest cas de productes ecològics i/o productes locals. Entrega tríptic 
informatiu, indicant que les comandes es fan mitjançant la seva pàgina 
web i el format és el de senalla a la carta. S'acorda que enviarà correu 
electrònic  amb l'oferta  de  Coanegra  S.  Coop.  per  a  poder  passar  la 
informació als pares. L'entrega es realitzaria cada dimarts a la sortida de 
classe,  en  el  mateix  lloc  que  els  altres  anys  i  hi  haurà  d'haver  un 
representant de l'APA que s'encarregui d'obrir i tancar la porta.

5. Normes i períodes per demanar subvencions a l'APA

• La presidenta proposa crear un recull de normes per a que les diferents 

seccions  de  l'escola  (secció  de  handbol,  batucada,  escola  Mata  de 
Jonc,...) puguin sol·licitar ajudes a l'APA. S'acorda que, primer de tot, és 
imprescindible  que es  realitzi  un  pressupost  provisional  per  a  aquest 
curs  escolar,  per  a  poder  saber  amb quins  ingressos compta  l'APA i 
quines  són  les  despeses  bàsiques  i  habituals.  D'aquesta  manera  es 
podrà saber amb quin pressupost es compta per a aquestes ajudes i de 
quina  manera  es  poden  repartir.  La  vicepresidenta  i  la  tresorera 
presentaran  pressupost  provisional  per  a  l'aprovació  en  la  propera 
reunió.

• Maria Roig, representant de 3r d'ESO, informa que hi ha la possibilitat 

que  l'APA  pugui  optar  a  subvencions.  Recollirà  la  informació  i  la 
presentarà en la propera reunió.

6. Presentació de l'informe de Socialització

• Maria Serra, membre de la Comissió de Socialització de llibres, presenta 
l'informe del procés d'intercanvi de llibres corresponent al curs 2014-15, 
que es mostra en l'annex adjunt Informe Intercanvi 2015-2016.
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• Maria  Serra  informa  que  la  participació  ha  pujat  en  tots  els  cursos 
respecte l'any anterior i que, només en els cursos de 5è de primària , 1r i  
2n d'ESO, va ser necessari la compra, per part de l'APA, de llibres de 
text. La junta anterior va acordar una subvenció màxima de 1000 euros, 
es va fer un càlcul de despesa de 700 euros i al  final només es van 
gastar uns 400 euros.

• La directora  indica  que en tots  els  cursos s'està reduïnt  molt  l'ús de 
llibres en paper, i que en el cas dels cursos d'ESO, s'ha incrementat molt 
l'ús de llibres digitals i programa Moodle. Torna a insistir amb la bona 
tasca i els bons resultats obtinguts d'aquesta Comissió.

7. Campanya Solidària: Juguetes i aliments (Mallorca sense fam)

• En el cas de la recollida d'aliments s'acorda marcar la setmana del 14 al  
18 de desembre com a termini per a la recollida d'aliments. Els aliments 
es deixaran a la zona de berenars. S'entregaran a Mallorca sense fam 
divendres dia 18 de desembre. S'enviarà circular a tots els pares i mares 
explicant la campanya solidària i els productes que es poden donar.

• En el cas de la recollida de juguetes s'acorda, primer de tot, parlar amb 
Clara Cabot, coordinadora de la Comissió de Medi Ambient de l'escola i 
encarregada de la recollida de juguetes, per a coordinar l'ajuda que pot 
oferir l'APA en aquesta campanya. La nova presidenta dóna pas al torn 
de paraula als diferents membres de la Junta:

8. Estatuts

• Com a resposta a una consulta realitzada en la primera reunió de l'APA, 
s'informa que qualsevol pare o mare pot assistir a les reunions de l'APA, 
hi té veu, però no vot.

• Es realitza un debat obert sobre els Estatuts actuals de l'APA i s'arriba a 

la conclusió que és necessari fer un canvi dels Estatuts. Es crea una 
Comissió de revisió dels Estatuts, amb Mònica Sala com a cap de l 
Comissió i la resta de membres de l'APA fent aportacions. Per una 
banda, s'enviarà la llista de modificacions que es va realitzar el curs 
passat per l'anterior Junta per a posterior aprovació. Per altra banda, es 
recopilaran altres Estatus d'altres escoles cooperatives (Aula Balear, 
Liceu,...). També es calcularan els possibles costos que suposarien els 
canvis legals dels Estatuts i s'afegiran al pressupost que s'ha d'aprovar 
en la propera reunió de l'APA. Una vegada aprovat, es començaria el 
procés de modificació dels Estatuts.9. Festa de Sant Antoni

9. Festa de Sant Antoni
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• La  directora  explica  que  la  Comissió  de  festes  de  l'escola  ja  està 
organitzant la festa de Sant Antoni i se proposa la data de dia 19 de 
gener (revetlla de Sant Sebastià). Per a aquesta data l'Ajuntament no 
pot aportar els bidons necessaris per a fer foc (són necessaris uns 6 
bidons). Tant Alicia Martínez (en pot aconseguir 3-4) com la directora, 
Teresa Llompart (en pot sol·licitar a l'Ajuntament d'Algaida) s'ofereixen 
per a solucionar el problema.

• Es podrà fer fogueró (el picadís l'aporta l'Ajuntament). Els alumnes de 3r 
d'ESO s'encarregaran del menjar i la beguda. Hi haurà batucada. Les 
portes  s'obriran  a  les  14.30h-15h.  L'APA hi  aporta  la  llenya  (Cristina 
Serra i Xisca Mora consultaran preus) i el vi (5 barrals de vi).

10. Torn obert de paraula

Helena Rodríguez, representant de 5è de primària, informa sobre la proposta 
per al curs de Yoga visual, en la que per als pares té una durada de 2 hores 
amb torn de preguntes (100 euros/sessió) i per als nins té una durada de 45 
minuts (60 euros/sessió). Se sol·licita qu s'enviï informació per a poder reenviar 
als pares i mares.

També demana si els alumnes poden dur les proves que realitzen a casa seva. 
La directora indica que les proves són part de l'avaluació i es poden veure, i si  
ho sol·liciten es poden revisar, però això és cada un dels tutors que ho gestiona 
de la seva manera.

També demana si se pot saber el detall dels pagaments que es realitzen. La 
directora  indica  que  enguany  hi  ha  hagut  problemes  amb  els  programes 
informàtics dels bancs, que fa que no se puguin veure els detalls. Ja se va 
enviar una circular, explicant els fets i informant del que es cobraria cada mes.  
Igualment, a Secretaria es pot consultar el desglossament.

Es  continua  parlant  de  la  proposta  de  les  rutes  escolars,  s'exposen  altres 
models ja instaurats, com el cas de Son Cotoner, projecte sorgit  a partir de 
mediadors de l'Ajuntament. S'arriba a la conclusió que és un temadificultós i 
que s'han de fer consultes amb les associacions de veïns properes iel policia 
de barri.

Francisca Martínez, representant de 2n de primària, demana si els entrepans 
poden ser més cruixents.

També se sol·licita a la direcció de l'escola si  es pot organitzar un partit  de 
basquet setmanal de pares i mares (de 16h a 17h). La directora indica que no 
hi ha problema, però que s'ha de concretar quan es farà i qui hi haurà.

Antònia Vidal, representant de 4t ESO, informa que hi ha hagut malestar entre 
els pares de 4t d'ESO, per a l'organització de la rifa de la panera per part de 
l'APA, que suposa una mena de competència deslleial,  ja que el curs de 4t 
d'ESO també en fa una per a l'organització del viatge d'estudis.
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Jeroni Vera, representant de 3r de primària, demana que pot fer l'escola amb la 
problemàtica de la presència de polls. La directora indica que l'escola no pot fer 
res més que informar i que això ja s'ha fet. No pot aconsellar als pares dels 
alumnes  afectats  que  no  acudeixin  a  l'escola,  per  ordre  expressa  de  la 
Conselleria. Ha de ser responsabilitat dels pares i mares.

També demana informació del funcionament de la recollida i entrega de la roba 
perduda. La directora informa que la roba perduda es recopila a la sala UECC. 
La que va marcada amb el nom, s'envia cap a les tutories. La que no té nom, 
qu és la majoria,  es deixa en els penjadors i  si  no es reclama, s'entrega a 
Caritas.

Teresa Llompart, directora de l'escola, informa que:

S'ha fet un canvi d'inspector del centre, i que ja ha realitzat una visita a l'escola.  
El nou inspector és Biel Timoner, i l'anterior inspector ara és el cap d'Inspecció.

Marta Forteza,  mestra d'anglès a Educació Infantil,  ha estat  substituïda per 
Elisabet Comas.

En aquest curs escolar, s'ha reduït un 25% de PT per a l'aula UECC, s'han fet  
al·legacions, i l'equip d'Atenció a la Diversitat n'ha fet un informe favorable, però 
ha estat denegat per la Conselleria d'Educació. Per ara, els costos d'aquest 
25% de PT els assumeix la pròpia escola.

La situació econòmica actual de l'escola és complicada: duen un endarreriment 
de pagaments de 3 mesos per part de la Conselleria, el que suposa un deute 
de 42.000 euros i que suposa els gastos de cuina, personal extern,...

Sense més temes a tractar a les 19 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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