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

 

Núm. de la sessió: 4 

Data: 3 de febrer de 2015 

Horari: 18h 

Lloc: Sala Gran  

 

Hi assisteixen: 

Francisca Martínez (representant de 1r primària) 

Xavier Sastre (representant de 2 n primària) 

Susana Martínez (representant de 3r de primària) 

Anna Noguera (representant de 4t primària) 

Sílvia Oliver Grau (representant 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) 

Maria del Mar Soler (representant aula UECC) 

Teresa Llompart (representant de la Direcció) 

 

 

 

S’han excusat d’assistir-hi:  
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Laura Torres (representant de 3 anys) 

Cristina Serra (representant de 4 anys) 

Úrsula Arrom (representant de 5 anys) 

 

Ordre del dia 
 
 
1- Aprovació de l'acta anterior. 

 
2- Reunió de presidents.  

 
3- Representant de 6è.  

 

4 - Renovació de la inscripció al RMEC 

 
5- Excursió.  

 

6- Estat de comptes.  

 

7- Torn obert de paraula.  

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1 - Aprovació de l'acta anterior. 

 

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior. 

 

 

2 - Reunió de presidents.  

M. Antònia Janer (Presidenta) informa de la reunió de presidents d’APA . Es 

durà a terme a l’IES de Marratxí, dia 7 de febrer de 9.30 a 13.30h. 

Ella excusa la seva assistència i en substitució hi assistirà Sílvia Oliver Grau 

(representant de 5è de primària) 

 



3 de 5 

 

  

3 - Representant de 6è.  

Joan Mateu LLodrà Duran serà el nou representant de 6è. 

 

4. Renovació de la inscripció al RMEC 

Es desestima la renovació de la inscripció al RMEC. 

 

5-Excursió 

S’organitzarà una excursió a l’Observatori de Costitx. La presidenta concretarà 

les dades disponibles. S’intentarà que es faci el 20 de febrero o el 6 de març. 

L’APA es farà càrrec de les despeses de l’autocar i de l’entrada a l’observatori. 

 6 - Estat de comptes. 

La tresorera informa dels diners que té l'APA en aquets moments: són 2475,74€ 

al banc, més 535,05€ en efectiu. No hi ha cap despesa pendent. Es recorda 

que aquest mes es passaran els rebuts de l’APA. 

 
 
5 - Torn obert de paraules. 
 

 Cristina Serra (representant de 4 anys) va fer arribar a través del correu 

electrònic la conveniència de revisar els estatuts. Els membres els han 

rebut al seu correu. Es llegiran i es discutiran els canvis a la propera 

reunió. 

 Es durà a terme un concurs de disfresses per als pares. Es decideix que 

el premi serà una botella de vi. Es faran unes etiquetes amb el logo de 

l’APA. En breu, s’enviarà una circular a les famílies per informar-los.  

 

 Maria del Mar Soler (representant aula UECC) expressa l’opinió de tots 

els pares que representa cap a la gran feina feta per la mestra Carme 

Cabot. Volen que continuï com a mestra dels seus fills i així li fa saber a 

la Directora del Centre. 

 Anna Noguera (representant de 4t primària) comenta si seria possible 

que els rebuts fossin desglossats. Es demanarà a la secretaria del 

centre.  
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-Se selecciona un tema dels proposats per la pediatre, Mariana Mambié. 

La conferència tendrà per títol: “Problemas de sueño. Pesadillas” 

 Maria Antònia Vidal (representant de 4t ESO) agraeix de part dels 

alumnes el suport rebut des de l’APA per a recaptar doblers per al viatge 

d’estudis. 

-Demana conèixer quins són els drets i deures dels alumnes, dels 

professors i del centre, davant una convocatòria de vaga. 

 La recollida de juguetes no es va dur a terme. La Comissió de Medi 

Ambient no va contestar la proposta de l’APA. Es farà un seguiment del 

tema i es proposaran noves dates. 

 La Directora informa d’un seguit de qüestions: 

- Dia 19 de desembre van sortir al BOIB ajudes de menjador per als 

alumnes escolaritzat d’ofici. Un alumne d’UEEC les ha sol·licitat. 

- Informa de les proves IACSE. Es duran a terme dia 19 i 20 de maig 

als alumnes de 3r de primària i voluntàriament a 2n d’ESO. 

- La professora Bel Busquets ha estat nomenada presidenta de la Unió 

de Cooperatives. 

- Ens informa de la jubilació parcial de la mestra Antònia Torres que es 

farà efectiva dia 14 de febrer. La mestra Indiana Mas se’n farà càrrec. 

La Fundació contractarà un mestre d’educació Infantil i de 1r cicle 

d’Educació primària. 

 
M. Antònia Janer aixeca la sessió a les 19.30 hores de la qual, com a 

secretària, n'estenc aquesta acta. 

 

  

           Vist i plau 

La secretària        La presidenta 
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