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

Núm. de la sessió: 7
Data: 12 d’abril de 2018
Horari: 16.15h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:
Aina Capó Barceló (representant de 3 anys)
Neus Sastre Barros (representant de 4 anys)
Joana Fiol Amengual (representant de 5 anys)
Joan Aguiló Sabater (representant 2n ESO)
Xisca Mora Vila (representant 4t ESO)
Aina Salvà Tejedor (tresorera)
Patrícia Busquets (Direcció)

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió
anterior
2. Estat de comptes
Actualment al compte: 5458,24 €. Dels 5730,47 € del mes anterior se’n
destinen 254,83 a ajud al regal de quart d’ESO (final d’escolarització a Mata de
Jonc). S’han cobrat comissions: 2,40 €+15 €. De la caixa s’ha pagat 75 €, està
amb 21,82 € en negatiu i s’estendrà un taló de 100 € per a guarderies
pendents.

3. Patis
inclusius i patis dinàmics (presència den Ramon Mas)
En Ramon Mas ens explica la necessitat de determinats nins (especialment de
trastorn d’espectre autista –TEA-) en patis no estructurats on són més
vulnerables a patir assetjament i abandonament. En presenta el llibre “Patios y
parques dinámicos. Programa y herramientas de inclusión social para personas
con TEA”. Sol·licita a l’AMIPA que subvencioni la formació pels professors i/o
monitors en aquella franja horària de 12 a 14 hores. És una aposta per l’escola
inclusiva que queda pendent de valoració la seva viabilitat .

4. Informacions diverses
-

La Comissió d’Estatuts va enviar els estatuts a la FAPA. Aquesta ha de
proposar revisions. Encara està pendent.
L’escola valorarà l’adquisició dels instruments de batucada.
Per St. Jordi la comissió de biblioteca organitzarà activitats però l’AMIPA
no.
Es valora com a molt positiva l’experiència de dinamització de patis per
part de l’alumnat de sisè de Primària.

5. Torn obert de paraules
-

Planificar el calendari del curs a principis de setembre. Per això caldrà
avançar l’elecció de representants.
El 18-04 per la reunió de l’escola d’estiu hi haurà servei de guarderia
Propera reunió d’AMIPA el 8 de maig a les 16:15 hrs
El 5 de juny reunió AMIPA a les 16:15 i a les 18:00 Assemblea General

Sense més temes a tractar es conclou la reunió de l’AMIPA a les 18:25 minuts.
Vist i plau,
Secretari

Presidenta

Joan Gabriel Aguiló Sabater

Xisca Mora Vila

Secre

