ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’ESCOLA MATA DE JONC
Núm. de la sessió: 2
Data: 2 de desembre de 2014
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)
Susana Martínez (representant de 3r de primària)
Anna Noguera (representant de 4t primària)
Virgínia Company i Sílvia Oliver (representants de 5è de primària)
Xisca Mora (representant 1r ESO)
Victoria Rosselló (representant de 2n ESO)
Antònia Vidal (representant 3r ESO)
Maria Antònia Janer (representant de 4t ESO)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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S’han excusat d’assistir-hi:
Gloria Garzón ( representant de 6è de primària)
Xavier Sastre (representant de 2r primària)
Maria del Mar Soler (representant aula UECC)

Ordre del dia
1- Aprovació de l'acta anterior.
2- Socialització de llibres de text.
3- Xocolatada.
4 - Xerrada noves tecnologies.
5 - Paperetes i senalla de Nadal.
6 - Resultats analítica de l'aigua.
7 - Creació de comisions de feina.
8 - Recollida de joguines i aliments.
9 - Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.
La coordinadora de la comissió “Socialització de llibres”, Ana Noguera, ens
informa que dues mares s’hi han posat en contacte i que volen participar com a
voluntàries a la comissió. Es proposa fer una reunió amb la direcció per
presentar la proposta del projecte.
Es comenta com serà l’organització i el lloc on es durà a terme la xocolatada.
N’Ana Noguera s’ofereix a prepararar una circular per informar les famílies del
lloc i hora de la xocolatada, així com les bases del concurs de “Coques per
mullar”. També, na Tonyi–secretària de l’escola– enviarà una circular. Aquesta
circular es penjarà al web de l’escola.
2 de 5

Es parla de la conveniència de fer la festa al “pati nou” i es recomana als
membres de l’Apa que haurien de ser a l’escola a les 15.30 i en cas de pluja a
les 15.15h.
Es comenta que “Les mares de la biblioteca” demanen si poden muntar, el dia
de la xocolatada, una paradeta de llibres de segona mà. Els doblers que
recaptin s’empraran per comprar nous llibres per a la biblioteca. Es decideix
que sí. Es recorda que aquest dia, els alumnes de 4t d’ESO fan una “paradeta
dels encants” per recaptar doblers.
Es decideix que la data més adient per dur a terme la xerrada sobre noves
tecnologies serà dia 15 de desembre a les 18h.
Na Xisca Mora ens comenta el preu de les paperetes per a la “Senalla de
Nadal”, un total de 107,48 euros. I el preu de la senalla és de 16 euros. Es
comenta la quantitat de paperetes que s’haurien de fer i a quin preu s’haurien
de vendre. Na Xisca i na Cristina seran les encarregades de comprar els
productes i decorar la senalla. Es parla sobre la conveniència o no de fer saber
els productes i de mostrar-la abans del dia del sorteig, finalment es considera
oportú fer-ho. També es decideix l’hora del sorteig, a les 17h. Na Cristina durà
el material per poder dur a terme el sorteig. Na Xisca prepararà la circular per
enviar-la als pares per informar-los de la venda de paperetes per part dels
representants de l’APA.
Pel que fa a l’analítica de l’aigua, la directora ens mostra els resultats. Aquests
certifiquen que l’aigua és totalment potable. Aquest papers els guardarà la
secretària de l’APA i resten a la total disposició dels pares que vulguin
consultar-los.
Per tal de dinamitzar la feina de la Junta es comenta la possibilitat de crear
comissions de feina amb total independència.
Es comenta el tema de recollida de juguetes i d’aliments. Es demana si la
comissió de Medi Ambient farà enguany la recollida de juguetes, si és que no,
l’APA se’n farà càrrec. La directora s’informarà i ens ho farà saber.
Respecte a la recollida d’aliments, na Xisca ens comenta que “Mallorca sense
fam” demana la col·laboració i fa un llistats dels productes més necessaris
(sucre, oli, conserves de peix, tomàtiga fregida i cacau soluble). Els dies de
recollida seran dia 17, 18 i 19 de desembre. Es preparà una circular per enviar
a les famílies informant-los sobre el tema.
Per a la propera reunió es parlarà sobre com gestionar la periodicitat de les
aportacions. Es comenta que la recollida sigui trimestral i no només per Nadal.
Na Xisca parlarà amb els representants per saber quina consideren que és la
millor manera.
Es passa al torn obert de paraula. Intervé la directora comentant la 1a reunió
del Consell escolar constituïda el mateix dia que es du a terme aquesta reunió,
considera que la participació ha estat positiva, destacant però que la
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participació més baixa ha estat la dels pares, seguida dels alumnes, fins arribar
a un 99% de participació del professorat.
Comenta que el plafó blanc que hi ha a l’entrada és de l’APA. El gerent de
l’escola proposa posar-ne un altre i que l’ús sigui compartit.
Ens comenta que la Conselleria va endarrerida pel que fa al pagament dels
serveis, concretament tres mesos.
També, ens informa sobre la formació dels treballadors. S’ha fet un curs sobre
edició web, un altre sobre intoleràncies alimentàries i està pendent un curs
sobre metodologia inclusiva.
Ens demana si l’APA col·laborarà amb la compra de llenya per a la festa de
Sant Antoni. També, ens fa saber totes les despeses que ha dut a terme
l’escola pel que fa al nou material encarregat per treballar per “ambients” a
infantil i primària, així com la compra d’un mirall de seguretat per a l’aula de
psicomotricitat.
Ens informa que hi ha un deute de 153 euros del 1r trimestre de guarderia.
La representant de 5è demana si existeix la possibilitat de tenir accés a les
proves i exàmens. La directora explica que cada pare o mare que vulgui pot
sol·licitar-ho al tutor i que en cap cas hi haurà cap inconvenient.
La representant de 4t de primària informa que la pediatre, Marianna Mambie
s’ofereix també enguany per fer una xerrada.
També s’informa d’un concurs de redacció de la “Caixa Fòrum”. La directora
comenta que reben moltes propostes i que és molt difícil dur-les a terme totes.

Acords
1. S’acorda presentar el projecte sobre la “socialització de llibres “ en una
reunió amb l’equip directiu.
2. S’acorda que la xocolatada es farà al “pati nou” i que els membres de l’Apa
hi hauríem de ser a les 15.30h.
3. S’acorda que dia 15 de desembre a les 18h. es durà a terme la xerrada
sobre noves tecnologies.
4. S’acorda fer un total de 1000 paperetes que es vendran a 1 euro cadascuna.
5. S’acorda que els resultats de l’analítica de l’aigua els guardi la secretària de
l’APA i que resten a disposició de qualsevol pare o mare que els vulgui
consultar.
6. S’acorda la creació de comissions de feina amb total independència per tal
d’alleugerir la presa de decisions.
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7. S’acorda col·laborar un any més amb “Mallorca sense fam” amb l’aportació
dels aliments que consideren més necessaris. La recollida serà els dies 17,18 i
19 de desembre.
8. S’acorda, a proposta del gerent de l’escola, canviar el plafó de l’entrada i
compartir-ne l’ús.
9. S’acorda que l’APA es farà responsable del cost de la llenya.
10. S’acorda que el mirall de seguretat de l’aula de psicomotricitat correrà a
càrrec de l’APA.
M. Antònia Janer aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta
acta.

Vist i plau
La secretària

La presidenta
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