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

Núm. de la sessió: 1
Data: 3 d'octubre de 2017
Horari: 16.30h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:
Paula Cabanillas (antiga representant de 4 anys)
Neus Sastre Barros (nova representant de 4 anys)
Malena Mas Bover (representant de 5 anys)
Aina Salvà (co-representant de 3r primària)
Xim Pereyra Augé (co-representant de 3r primària)
Susanna Escobar Mora (representant de 4t primària)
Jeroni Vera (representant de 5è de primària)
Mireia Planells Muntaner (representant de 1r ESO)
Assumpta Mas Liñares (representant 2n ESO)
Maria Àngels Ramon de Pablo (representant 3r ESO)
Xisca Mora Vila (representant 4t ESO)
Patricia Busquets Hidalgo (Direcció)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes
3. Comissió Estatuts APA
4. Ajudes activitats, xerrades, escola…
5. Cobrament quotes APA
6. Torn obert de paraula

Desenvolupament i acords de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior
• No es procedent ja que es va aprovar en l’Assemblea General de l’APA.
2. Estat de comptes
• La tresorera informa que en l'actualitat l'APA compta amb 3262,69 euros
en el compte corrent, una vegada pagat el DJ de la festa de final de curs
(263 euros); serveis de guarderia (96 euros); comissions del banc (13,20
euros) i haver cobrat una de les quotes pendents del curs passat.
3. Comissió Estatuts APA
• Assumpta Mas, com a integrant de la comissió de modificació dels
Estatuts de l’APA, es comprometen a continuar amb la tasca realitzada el
curs passat i informa de l’estat actual del procés de modificació dels
Estatuts de l’APA i que la propera passa a realitzar en properes reunions
és l’acceptació de l’esborrany presentat a finals de curs.

4. Ajudes activitats, xerrades, escola…
• Xim Pereyra, co-representant de 3r primària, proposa que en acabar el
curs escolar no quedi superàvit al pressupost de l’APA i que es gastin tots
els diners disponibles. La presidenta considera que sempre s’ha de deixar
un romanent per a possibles eventualitats.
• S’acorda plantejar a les diferents classes un pressupost participatiu amb
una part del pressupost total, una vegada comptabilitzades les despeses
comuns.
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5. Cobrament quotes APA
• Com ja s’havia acordat el curs passat, el cobrament de les quotes de l’APA
s’avança al primer trimestre del curs escolar. S’enviarà circular
informativa.

6. Torn obert de paraula
• La Direcció planteja que una de les possibles col·laboracions de l’Apa
podria ser la millora del pati nou. Es deixa damunt la taula per a la seva
aprovació, si s’escau, en futures sessions.
• La Comissió de Festes de l’escola no farà la festa de Foc i Dimonis i
proposa que sigui l’Apa l’encarregada. Es deixa damunt la taula per a la
seva aprovació, si s’escau, en la propera reunió.
• Es demana saber anticipadament el preu de les sortides.

Sense més temes a tractar a les 17.40 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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