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

Data: dimarts, 7 de gener de 2014

Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)

Assistents:

Anna Noguera (representant de 3 anys) 

Catalina Escanelles (representant de 4 anys)

Maria Fuster (representant de 5 anys)

Xavier Sastre (representant de 1r primària)

Cristina Caldentey (representant de 2n primària)

Amparo Sánchez (representant de 3r primària)

Lídia Martínez (representant de 5è primària)

Xisca Mora (representant de 6è de primària)

Paola Maddonni (representant 1r ESO)

Sebastià Gual (representant de 2n ESO)

M. Antònia Janer (representant 3r ESO)

Maria Amengual (representant de 4t ESO)

Teresa Llompart (representant de la Direcció)

Excusen la seva absència Xisca Oliver (representant de 4t de primària) i Maria 
del Mar Soler (representant aula UECC).
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A les 18:30 hores la presidenta dóna inici a la sessió amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Estat de comptes.

3. Loteria de Nadal.

4. Renovació del domini “atiemlaflama.cat”.

5. Festa de Sant Antoni.

6. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

S'aproven per unanimitat les actes de novembre i desembre 2013.

2. Estat de comptes.

La tresorera informa que el banc ens ha tornat la meitat dels diners que ens van cobrar 
de comissió pels rebuts anuals. L'import tornat és de 265€.

En el compte ara hi ha un saldo de 2511€ i falta ingressar-hi els 200€ que ens ha tornat 
l'administració de loteria (loteria tornada).

3. Loteria de Nadal.

Es  varen  retornar  200€  dels  2000€  sol·licitats.  El  guany  ha  estat  de  450€  (1125 
paparetes venudes).
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4. Renovació del domini “atiemlaflama.cat”.

S'aprova per unanimitat no tornar-lo a renovar per manca d'ús.

5. Festa de Sant Antoni.

La directora ens informa que la festa de Sant Antoni, serà dia 17 de gener. Hi haurà un 
bon fogueró, on l'APA es fa càrrec de la llenya i el vi. Els alumnes de 3r d'ESO vendran 
bosses per torrar, coques i beguda. L'escola posarà el picadís pel fogueró, encarregarà 
les torradores i  ho tendrà tot  preparat per quan s'obrin les portes a les 14:30 hores. 
També hi haurà animació: demostracions de ball de bot i batukada.

6. Torn obert de paraules.

La directora  ens  informa que  els  pares  que  vagin  a  dinar  al  menjador de  l'escola 
tendran vi a la seva disposició com a beguda per acompanyar el menú. 

També ens informa  que, degut a que les festes de  Pasqua enguany cauen molt tard, les 
qualificacions es lliuraran dia 28 de març.

La representant de 4 anys demana suprimir la loteria de Nadal i fer alguna altra cosa 
alternativa.

S'acorda que  durant tota aquesta setmana hi haurà una paradeta de 16 a 17 hores on es 
podran adquirir camisetes d'Atiem la Flama. Es vendràn a 5 euros. 

La representant de 4t. d'Eso ens informa que el  mercadet de segona mà  que varen 
organitzar els alumnes de 4t d'ESO va ser tot un èxit i es varen recaptar 400€.

El projecte de La Trapa amb el GOB, queda pendent pels propers mesos. 

La representant de 6è demana sobre l'intercanvi amb l'escola Gavina i, cas de fer-se, si 
ja se saben les dates. La directora diu que l'intercanvi és un projecte d'escola i segueix 
endavant. Se convocarà una reunió el més aviat possible a fi d'aclarir els dubtes que 
puguin sorgir.

La representant de tercer de primària informa que hi pot haver la possibilitat  de fer 
contacontes en anglès, ja que un pare de l'escola s'ha oferit. Hauria de ser els divendres 
horabaixa.

També ens  informa que una mare de la  classe de tercer  de primària,  pediatra,  ens 
passarà  un  llistat  de  temes  per  a  unes  possibles  xerrades sobre  temes  que  siguin 
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d'interès. S'acorda passar el llistat a les classes i, a la propera reunió, mirar les que més 
interessin i proposar de fer-les.

Queda fixada la propera sessió de la Junta de l'APA  per dia 4 de febrer de 2014, a les 
18:30 hores.

Sense  més  temes  a  tractar,  a  les  20:15  hores  s'aixeca  la  sessió  de  la  qual,  com a 
secretària n'estenc aquesta acta.

Signat: ViP  

_________________________ M. Antònia Janer
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