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

Núm. de la sessió: 3
Data: 12 de gener de 2016
Horari: 16.30h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen: 

Alícia Martínez (representant 3 anys)
Amaranta Ripoll (representant 4 anys)
Mònica Sala (representant 1r primària)
Francisca Martínez (representant 2r primària)
Susana Martínez (representant 4t primària)
Helena Rodríguez (representant 5è de primària)
Alícia Llabrés (representant 6è de primària)
Joan Mateu Llodrà (representant 1r ESO)
Xisca Mora (representant 2n ESO, presidenta)
Maria Roig (representant 3r ESO)
Antònia Vidal (representant 4t ESO)
Teresa Llompart (representant Direcció)

Excusen la seva absència: 
Cristina Serra (representant 5 anys)
Jeroni Vera (representant 3r primària)
M. del Mar Soler (representant UECC)

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes
3. Organització de la Xocolatada, rifa i concurs de coques
4. Campanya Solidària: Juguetes i aliments (Mallorca sense fam)
5. Festa de Sant Antoni
6. Torn obert de paraula

Desenvolupament i acords de la sessió

Qüestió d’ordre: en absència del secretari, Jeroni Vera, s’acorda que exerceixi 
de secretària la representant de 6è de primària, Alícia Llabrés.

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

2. Estat de comptes

• La tresorera informa que de la Xocolatada s'aconseguiren 617 euros de 
la venda de paperetes, amb unes despeses de 335,34; el que dóna uns 
beneficis de 281,66. 

• S’acorda  delegar  en  la  vicepresidenta  i  la  tresorera  per  tal  que  es 
reuneixin amb l’equip directiu, per parlar de les necessitats de l’escola i 
elevar una proposta de partida pressupostària.

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

• Diversos  assistents  comentaren  que  hi  hagué  manca  de  coques.  La 
directora  de  l'escola  volgué  fer  palès  que,  de  cara  a  l'any  que  ve, 
s'hauria d'incidir en que, mentre se celebra l'esdeveniment, els alumnes 
són  responsabilitat  dels  seus  pares.  Així  mateix,  aprofità  per  donar 
l'enhorabona a l'APA per l'organització de la festa. 

4. Campanya Solidària: Juguetes i aliments

• Es  comenta  que  la  recollida  d'aliments  funcionà  correctament  i  es 
coincidí a ajornar la recollida de juguetes per després de Sant Antoni.

5. Festa de Sant Antoni

• S'acorda que la  celebració d'enguany serà el  proper  19 de gener.  El 
fogueró es  farà  al  pati  nou i  l'Escola proporcionarà  mitja  dotzena de 
torradores que s'ubicaran a la pista de bàsquet. La convocatòria serà a 
les 14,45 i es tancarà la porta principal, mentre quedarà oberta la lateral.  
Els alumnes d'ESO vendran pa, llonganissa, botifarrons i coques dolces. 
L'APA aportarà el vi. La llenya pel fogueró s'entregarà el dia anterior, 18 
de gener, i tendrà un cost per l'APA de 75 euros més IVA (mitja tona).

6. Torn obert de paraula

La directora, Teresa Llompart,  explica que ha contactat amb la regidoria de 
Mobilitat per tal d'aconseguir informació sobre el programa L'escola a peu. Des 
de l'Ajuntament proposen que es faci un grup de feina sobre el tema.

També explicà que la situació econòmica de l'Escola s'ha equilibrat després de 
rebre les partides endarrerides per la Conselleria.

S'informa  que  dos  infants  d'ESO  necessiten  ajuda  econòmica  per  poder 
participar  en  un  viatge.  S'acorda  per  unanimitat  que,  del  total  del  preu  del 
viatge, una tercera part sigui aportada pels pares, una altra per l'Escola i una 
altra l'aportarà l'APA.
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Es recorda que el proper 4 de febrer se celebrarà el Carnestoltes a l'Escola. Es 
decideix no repetir el concurs de disfresses i s'acorda instal·lar un photo-call, tot 
animant als pares que hi participin disfressats.

A sol·licitud d’una membre de l’APA s’estudiarà si es pot dur a terme un curs 
sobre Emocions adreçat a pares i docents.

La representant de 3r d’ESO comprovarà si és possible sol·licitar subvencions 
per a APAs a l’Ajuntament de Palma.

Respecte a l’activitat de Ioga Visual, es farà un sondeig per classes per saber si  
hi hauria interès en dur-la a terme.

Sense més temes a tractar, a les 19 hores la presidenta aixeca la sessió de la 
qual, com a secretària en funcions, estenc aquesta acta.

Vist i plau

La secretària La presidenta
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