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

Data: dimarts, 4 de març 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 Oliver (representant de 4t de 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)

Maria del Mar Soler (representant aula 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. Tallers de prevenció d'abusos sexuals.

4. Renovació RMEC.

5. Taller de tècniques d'estudi.

6. Grup de pares i mares amb fills amb transtorns específics d'aprenentatge.

7. Xerrades per famílies d'alimentació i adolescència.

8. Activitats en anglès.

9. Possibilitat de realització de treballs per comissions.

10. Transparència dels comptes de cara als socis.

11. Modificació dels estatuts.

12. Situació actual de socis i emissió de quotes.

13. Situació bancaria actual.

14. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova per unanimitat l'acta del mes anterior.

2. Estat de comptes.
La tresorera informa que en el compte hi ha un saldo de 2.681,10€.
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3. Tallers de prevenció d'abusos sexuals.
A través de la representant de 3 anys tenim possibilitat de poder fer unes xerrades sobre 
abusos sexuals a qualsevol edat, destinades inclús a mestres i pares.

4. Renovació RMEC.
S'acorda fer la inscripció i anar informant del tema.

5. Taller de tècniques d'estudi.
La representant de 4t d'ESO proposa fer un taller de tècniques d'estudi destinat a ESO. 
Amb un màxim de 15 infants. Hi hauria quatre sessions amb nins i una amb pares. 
S'acorda enviar una circular per fer-ne difusió.

6. Grup de pares i mares amb fills amb trastorns específics d'aprenentatge.
S'acorda fer una circular per enviar als pares. Segons la resposta, possiblement es crearà 
un grup amb persones que tenguin el mateix o similar problema.

7. Xerrades per famílies d'alimentació i adolescència.
La primera xerrada serà l'alimentació. S'acorda posar la data i després l'escola avisarà 
del lloc on es durà a terme.

8. Activitats en anglès.
La representant de 3r de Primària ens informa que hi ha una mare que s'ha ofert per 
coordinar aquesta activitat.

9. Possibilitat de realització de treballs per comissions.
S'acorda crear comissions de feina per tal d'agilitar tasques i poder treballar en paral·lel 
en diverses àrees.

10. Transparència dels comptes de cara als socis.
A fi de donar major transparència a la gestió de l'APA, s'acorda incloure dades sobre 
despeses i estat de comptes de la nostra associació en els resums mensuals.

11. Modificació dels Estatuts.
S'acorda demanar informació a algun servei jurídic.

12. Situació actual de socis i emissió de quotes.
S'acorda que en breu es passaran els rebuts del curs 2013-2014 als socis de l'APA.
A dia d'avui hi ha 248 famílies associades.
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13. Situació bancària actual.
S'acorda obrir compte a Caixa Colonya i fer els càrrecs dels rebuts a aquest nou compte.

14. Torn obert de paraules.
La directora ens informa que s'intentarà millorar els resultats dels infants a l'assignatura 
d'ESO de Física i Química.

També ens informa que ja s'han començat a fer les Jornades de portes obertes, pels pares 
que volen començar a dur els seus infants a l'escola.

La representant de 2n de Primària, comenta que a l'entrada de l'escola, de vegades es 
posen a repartir cromos i àlbums i pot haver-hi perill pels infants ja que una vegada han 
entrat poden tornar a sortir per demanar-ne. La directora diu que s'intentarà controlar la 
situació.

També la representant de 2n de Primària demana tenir més cura amb l'ús dels patinets 
fora de la sessió de rodetes de l'activitat d'educació física. La directora diu que s'en 
parlarà a les tutories.

La representant de 6è demana què fa l'escola quan es perden o prenen coses als infants. 
La directora ens informa que s'intenta conscienciar que aquestes coses no han de passar.

La representant de 4t d'ESO demana si es poden subvencionar les caràtules dels DVDs 
pels infants de 4t d'ESO que enguany deixen l'escola. S'acorda subvencionar-los prèvia 
presentació de factura.

La directora informa que un dels banys de la Caseta està en obres ja que van caure 
rajoles i ho està arreglant tot. Això no ha entorpit la programació ni les activitats d'aula.

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  21:45  hores  s'aixeca  la  sessió  de  la  qual,  com a 
secretària n'estenc aquesta acta.

Signat: ViP  

_________________________ M. Antònia Janer
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