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

Data: dimarts, 4 de febrer 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)
Xisca Oliver (representant de 4t de primària)
Lídia Martínez (representant de 5è primària)
Xisca Mora (representant de 6è de primària, secretària)
Paola Maddonni (representant 1r ESO)
Sebastià Gual (representant de 2n ESO)
M. Antònia Janer (representant 3r ESO, presidenta)
Maria Amengual (representant de 4t ESO)
Maria del Mar Soler (representant UECC)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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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. Renovació inscripció RMEC.
4. Rebut de quotes.
5. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

S'aprova per unanimitat l'acta de gener 2014.

2. Estat de comptes.

La tresorera informa que al compte hi ha un saldo de 2511 euros, el mateix que el mes
anterior. Falta per pagar les despeses de la xocolatada, el vi, la llenya i un parell de
guarderies.

3. Renovació inscripció RMEC.

S'acorda emplenar els formularis i entregar-los. La data màxima per a la renovació és
dia 28 de febrer.
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4. Rebut de quotes.

S'acorda ordenar passar al càrrec les quotes dels socis.

5. Torn obert de paraules.

La directora informa que el Rei Carnestoltes, arribarà dia 20 febrer per informar als
infants de què han de dur.
La directora també informa que la temàtica de la Rua és “Vivim la terra”. Serà el
dimecres dia 26 de febrer. L'itinerari serà el mateix que el curs passat: sortida pel
carrer Hondures fins a la pista del parc i tornada cap a l'escola.
La representant de 4t d'ESO proposa fer el I Concurs de Disfresses per pares mares i
familiars i s'aprova la proposta.
L'escola comunica que han començat les reunions amb Ocidiomes que es varen
demanar a través de l'APA.
La directora informa que el Concert Cooperatiu, de dia 29 de gener, va ser tot un èxit i
que la Setmana Verda també ho ha estat. Els passadissos són tot plens de verd.
La representant de 4t d'ESO informa del projecte del GOB: es dóna la idea de que se pot
començar enguany i seguir l'any vinent; no té perquè fer-se tot aquest curs. Queda
pendent una altra reunió amb els membres del GOB. També informa que ja està en
marxa l'acomiadament dels alumnes de 4t d'ESO. Els pares demanen espai per
reunir-se a l'escola per tractar aquest tema. A més, fa saber al centre que hi ha
preocupació respecte a l'assignatura de matemàtiques, tema que ja s'arrossega des del
curs passat. La direcció pren nota i xerrarà amb el tutor.
Referent al tema de les matemàtiques, la directora informa que els mestres tenen pensat
fer un seminari un proper cap de setmana.
La representant de 5 anys informa que un pare de la seva classe s'ofereix per donar
informació sobre la cooperativa Som Energia.
Sobre les xerrades que una mare pediatre de 3r de primària es va oferir a impartir,
després de demanar l'opinió a les classes sobre les temàtiques que els semblaven més
interessants, s'acorda avisar-la que els temes de més interès són l'alimentació i
l'adolescència.
La representant de 5 anys demana si l'escola s'ha plantejat arreglar el pati gran. La
directora informa que sí i que l'escola és conscient que els infants hi passen molt de
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temps, però que arreglar-ho és molt costós. Informa que s'ha de fer front a altres
despeses de manera inminent: arreglar les goteres que hi ha damunt el despatx de
l'equip directiu i revisar la teulada. Aquestes obres començaran dimarts dia 11 de
febrer. També informa que abans del començament de curs es va canviar el trespol
del menjador i les portes de les aules, manco les de 1r i 2n de primària.
La representant de 3r d'ESO demana si es podrien elaborar flors de diferents materials
per Sant Jordi. La directora informa que enguany no hi ha escola aquesta setmana, ja
que és la setmana després de Pasqua, però que totes les iniciatives per part de les
famílies sempre són ben rebudes.

Queda fixada la propera sessió de la Junta de l'APA per a dia 8 d'abril de 2014, a les
18:30 hores.
Sense més temes a tractar, a les 20:50 hores s'aixeca la sessió de la qual, com a
secretària n'estenc aquesta acta.

Signat:

ViP

_________________________

M. Antònia Janer
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