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

Núm. de la sessió: 2
Data: 7 de novembre de 2017
Horari: 16.15h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:
Aina Capó Barceló (representant de 3 anys)
Eva Marsol Agulló (representant de 3 anys)
Neus Sastre Barros (nova representant de 4 anys)
Malena Mas Bover (representant de 5 anys)
Joana Fiol Amengual (representant de 5 anys)
Catalina Escanellas Alorda (representant de 1r primària)
Neus Mercant Almagro (representant de 2n primària)
Aina Salvà Tejedor (co-representant de 3r primària)
Xim Pereyra Augé (co-representant de 3r primària)
Montserrat Patiño García (representant de 4t primària)
Noemí Vallespir Picó (representant de 5è de primària)
Laura Cortès Martí (representant de 6è de primària)
Maria Serra Vanrell (representant de 1r ESO)
Assumpta Mas Liñares (representant 2n ESO)
Joan Aguiló Sabater (representant 2n ESO)

Maria Àngels Ramon de Pablo (representant 3r ESO)
Xisca Mora Vila (representant 4t ESO)
Patricia Busquets Hidalgo (Direcció)

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió
anterior
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dissolució de la Junta 2016-2017
Presa de possessió de la nova Junta 2017-2018
Nomenament de càrrecs
Estat de comptes
Proposta d'activitat 'Xerrades en família'
Activitats d'educació ambiental (Emaya)
Torn obert de paraules

Desenvolupament i acords de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior
•

Es recalca que la quota de l’APA de 21 €/família s’abonarà el primer
trimestre

•

Saber anticipadament el preu de les sortides

2. Dissolució de la Junta 2016-17
3. Presa de possessió de la nova Junta 2017-18
4. Nomenament de càrrecs
• La presidenta recorda les funcions dels diferents càrrecs de la Junta.

• S’acorda que la presidenta seguirà sent na Xisca Mora Vila i la tresorera
Aina Salvà Tejedor, i la nova vicepresidenta será na Catalina Escanellas
Alorda i el nou secretari será Joan Aguiló Sabater.

5. Estat de comptes
La tresorera, Aina Salvà, explica la situació econòmica de l’APA
(document adjunt):
• El romanent del curs 2016-17 és de 3057,69 € i els ingressos prevists per
aquest curs 2017-18 en base al pagament de quotes per aquest curs
2017-18 són de 5061 €. Això fa un total de 8118,69 € dels quals les
despeses previstes són entre el 4021 € de les produïdes el curs 2016-17
a 6000 € de la previsió pel mateix curs. S’enceta un debat al respecte del
romanent adient.
• Aquest superàvit permet dues possibilitats: baixar la quota o bé ampliar
activitats/inversions. Es proposa destinar un percentatge a determinar a
pressupost participatiu pel qual es consultarà a la resta de pares i mares
possibilitats i interessos per ampliar activitats i/o inversions. Es decideix
que l’enquesta s’estructurarà mitjançant preguntes dirigides amb diferents
opcions deixant al final un capítol d’ “altres”. Assumpta Mas, tot i que és
vocal-sortint, s’ofereix a donar forma a l’enquesta .
• Xim Pereyra comenta la necessitat d’establir percentatges pels diferents
capítols de despeses. S’organitzen en 5 grups: festes, subvencions,
inversions a l’escola, despeses fixes (assegurança FAPA, guarderia i
despeses bancàries) i activitats.
• Es reprèn el debat sobre el romanent. Es sotmeten a votació dues
possibilitats: 500 euros i 800-1000 euros i s’acorda per majoria de
mantenir un romanent 500 €.
• Atès l’avançat de l’hora, es decideix crear una comissió que concreti la
proposta de percentatges i la proposta del pressupost participatiu.
Aquesta comissió virtual está constituïda per Xim Pereyra, Catalina
Escanellas, Aina Salvà i Malena Mas.
• Altres aspectes comentats a partir del detall de les partides realitzat per
Aina Salvà és que:
o Si plou, la xocolatada es cancel·larà ja que es produeix una gran
brutícia i no llueix prou. Si plou a darrera hora es durà la xocolata
(si ja s’ha elaborat) a alguna entitat o bé es donarà una tassó als
nins en sortir.
o La festa de final de curs va ser l’única que va costar més (242 €)del
que es va pressupostar (150 €).
o Es proposa treure el paràgraf que indica que la guarderia (en
reunions de pares o d’APA) és pels membres de l’APA ja que hi ha
8 famílies que no en són membres. Finalment es decideix no treure

aquest aclariment encara que, possiblement, no es pugui dur a
terme ja que les monitores no coneixen aquestes 8 famílies.
o Aina indica que el curs passat es va fer una convocatòria per
obtenir subvencions pel club handbol, la biblioteca, la batucada
(Rebombori) que es repetirà aquest curs 2017-18.
o Es recorda que només hi ha una família que està pendent de
pagament de la quota de l’APA.

6. Proposta d’activitats
• La presidenta, Xisca Mora, comenta que l’orientador, Joan Bover, ha
proposat dues xerrades per famílies que es valoraran i comentaran la
propera reunió de la junta del mes de desembre.
•

Assumpta Mas, vocal-sortint, proposa activitats gratuïtes del col·legi
oficial de pedagogs i psicopedagogs de les illes Balears que també es
comentaran la propera reunió.

• Es decideix començar per les xerrades que varen quedar pendents el curs
2016-17. En primer lloc, com s’apliquen les noves tecnologies que
substitueixen els llibres a l’escola. Així, l’escola podrà explicar als pares la
fonamentació d’aquest procés i l’opció que tenen els pares per poder
accedir per acompanyar els seus fills/e). s. Aquest curs es durà a terme el
mes de gener. També el curs que va quedar pendent és el de prevenció
de riscos de les noves tecnologies (ús segur de la xarxa).
7. Activitats d’educació ambiental
• L’equip d’educació ambiental d’EMAYA proposa xerrades informatives,
tallers de manualitats..., coincidint amb el canvi de contenidors en el carrer
de l’escola els propers 23 i 24 de novembre.
• Voluntat de complementar la millora d’infraestructures amb educació
ciutadana pel millor tractament de residus, per l’adequat
reciclatge...Aquestes xerrades es poden complementar amb activitats
participatives com ara visites... (més informació a www.palmaeduca.cat

8. Torn obert de paraula
•

Xisca indica que l’escola no farà la festa de foc i dimonis i la junta ha de
valorar si l’APA la fa. Patrícia explica que Sant Antoni és una festa popular
viscuda per la major part de l’alumnat i que l’escola la substituirà per una

•

•

•
•

jornada de portes obertes en la qual les famílies puguin conèixer l’escola
i el seu funcionament per dedins, satisfent així una demanda dels pares i
mares.
La xocolatada es celebrarà el dijous 21 de desembre que comptarà amb
el concurs de coques, tal com el curs passat, també es considera que la
panera solidària va ser una bona incorporació de la xocolatada. L’anirà a
cercar na Xisca Mora. Es convida a gastar la mateixa quantitat que el curs
passat. El jurat pel concurs de coques es concretarà prèviament i
comptarà amb dos mestres, un membre de l’APA, un treballador/a de la
cooperativa i 1 alumne/a.
Patrícia, la directora, mostra i comenta que hi ha uns documents de
sol·licitud de subvenció pels viatges d’estudis i que totes les famílies
haurien de saber l’existència d’aquesta sol·licitud. No es determina la
forma de transmetre-ho. També indica la possibilitat de sol·licitar un
fraccionament en el pagament del viatge d’estudis.
La directora també informa de la possibilitat de realitzar en el centre
cursos de català per a pares si s’arriba a 15 persones apuntades.
Catalina Escanellas, comenta que a primer de Primària la ratio és molt
elevada i que no podent augmentar els recursos, es fa molt difícil atendre
la diversitat. Per tant, demana una reunió amb directiva per definir les
línies estratègiques per a sol·licitar una major dotació a Conselleria i una
bona qualitat de l’ensenyament-aprenentatge. Demanen incloure aquesta
preocupació com a punt de l’ordre del dia de la propera reunió de la junta
al mes de desembre.

Sense més temes a tractar a les 18:30 hores, la presidenta Xisca Mora aixeca la
sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari

La presidenta

