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

Núm. de la sessió: 3

Data: 13 de gener de 2015

Horari: 18h

Lloc: Sala Gran 

Hi assisteixen:

Laura Torres (representant de 3 anys)

Cristina Serra (representant de 4 anys)

Úrsula Arrom (representant de 5 anys)

Francisca Martínez (representant de 1r primària)

Xavier Sastre (representant de 2 n primària)

Susana Martínez (representant de 3r de primària)

Anna Noguera (representant de 4t primària)

Xisca Mora (representant 1r ESO)

Victoria Rosselló (representant de 2n ESO)

Antònia Vidal (representant 3r ESO)

Maria Antònia Janer (representant de 4t ESO)

Maria del Mar Soler (representant aula UECC)

Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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S’han excusat d’assistir-hi: 

Gloria Garzón ( representant de 6è de primària)

Sílvia Oliver (representants de 5è de primària)

Ordre del dia

1 - Aprovació de l'acta anterior.

2 - Fogueró de Sant Antoni.

3 - Camisetes Atiem la Flama.

4 - Estat de comptes.

5 - Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió

1 - Aprovació de l'acta anterior.

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

2 - Fogueró de Sant Antoni.

Per a la festa de Sant Antoni l’APA col·laborarà amb la compra de llenya, i la 
que sobri la se'n podran emportar les famílies. L'APA també posarà el vi.
Enguany no es trauran les taules del menjador, ja que fa pocs dies que les han 
estrenat.  En el seu lloc l'escola ha comprat taules plegadisses que faran la 
mateixa funció. 

 
3 - Camisetes Atiem la Flama.
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S'acorda que les Camisetes Atiem la  Flama les puguin vendre els alumnes 
d'ESO el dia de Sant Antoni, al preu d'un euro o el que ells decideixin. El que 
recaptin ho podran fer servir per fer front a les despeses del seu viatge de fi de  
curs.
Quant a les camisetes que sobrin, s'acorda que les oferiran a les mares de la 
biblioteca per si volen fer algun taller amb elles.

4 - Estat de comptes.

La  tresorera  informa  dels  diners  que  té  l'APA  en  aquets  moments:  són 
2475,74€, més 181,35€ en efectiu, més 567€ de les paperetes de la senalla de 
Nadal.
Queda pendent el pagament de la llenya i el vi.
Ja s'ha pagat el mirall de seguretat de la sala de psicomotricitat (1500€).

5 - Torn obert de paraules.

S'acorda animar les famílies a que participin a la festa de Sant Antoni, glosar i 
sonar ximbombes.

La representant de 1r d'ESO informa que els informes o «notes» donen poca 
informació. La directora comenta que s'utilitza el programa del Gestib, que ve 
donat per la conselleria.

També  la  representant  de  1r  d'Eso  comenta  que  no  hi  ha  les  actes  de 
novembre i desembre a la web de l'escola i manifesta que les enviarà perquè 
les publiquin.

La representant de 3 anys, demana si es poden obrir les portes d'infantil a les 
8,55h. La directora informa que hi ha un servei de guarderia de 7:45h fins a les 
9h. Les portes de l'escola s'obren a les 8:45h i tots els infants poden entrar i  
quedar al pati, fins que arribi el tutor o tutora respectivament.

La representant de 3r de primària, demana què es fa amb la roba perduda. La 
directora informa que l'aula UECC és l'encarregada de gestionar aquesta roba. 
La roba es du al covo i el cap d'un mes la donen a alguna associació de gent  
necessitada. Si la roba està marcada es fa arribar al seus propietaris. D'aquí la 
importància de dur tota la roba marcada.

La representant  de  4 anys,  demana si  pel  proper  curs  podria  haver-hi  una 
activitat  extraescolar  de  música,  del  mètode  Ireneu  Segarra.  La  directora 
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manifesta que ho pot parlar directament amb en Fede, que és el coordinador 
d'activitats extraescolars.

La representant de 1r de primària demana si es pot fer alguna cosa respecte a 
les  persones  alienes  a  l'escola  que  donen  propaganda  als  infants  a  les 
entrades i les sortides. La directora informa que no es pot fer res ja que duen a 
terme l'activitat fora de l'escola.

La representant de la classe UECC demana si hi ha resposta per part de la 
Conselleria respecte a la dotació de l'ATE que necessiten. La directora informa 
que han d'anar a la Conselleria a mantenir una reunió.

La representant  de  3r  d'ESO demana si  es  poden detallar  el  preus de les 
sortides i si poden ser més econòmiques. La directora informa que sempre es 
procura fer les sortides el més econòmiques possibles, a peu sempre que es 
pot, però que de vegades s'ha de fer ús del transport i, en tot cas, fer front a les  
despeses dels mestres acompanyants.

M. Antònia Janer aixeca la sessió a les 19 hores de la qual, com a secretària, 
n'estenc aquesta acta.

 

Vist i plau

La secretària La presidenta
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