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

Núm. de la sessió: 7
Data: 3 de maig de 2016
Horari: 16.30h
Lloc: Sala Gran
Hi assisteixen:
Amaranta Ripoll (representant de 4 anys)
Jeroni Vera (representant de 3r de primària)
Susana Martínez (representant de 4t primària)
Helena Rodríguez (representant de 5è de primària)
Alícia Llabrés (representant de 6è de primària)
Joan Mateu Llodrà (representant 1r ESO)
Xisca Mora (representant 2n ESO)
Paola Maddonni (representant 3r ESO)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)

S’han excusat d’assistir-hi:
Alícia Martínez (representant de 3 anys)
Cristina Serra (representant de 5 anys)
Mònica Sala (representant de 1r primària)
Francisca Martínez (representant de 2r primària)
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Maria del Mar Soler (representant aula UECC)
Antònia Vidal (representant de 4t ESO)

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes. Rebuts APA
3. Subvencions. Refugiats
4. Estatuts de l'APA. Pla de treball
5. Data Assemblea General
6. Associació FERYA, Associació RANA, Exposició sucre de VSF
7. Festa final de curs
7. Torn obert de paraula

Desenvolupament i acords de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior
• S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2. Estat de comptes. Rebuts APA
• Francisca Martínez, tresorera de l'APA, informa prèviament a la reunió
que, des de la darrera reunió, s'han realitzat els següents pagaments:
o En efectiu: 22 euros del vi per a la festa de Sant Antoni; 18 euros
en serveis de guarderia; 30 euros en material arxiu (festa de Sant
Jordi).
o En taló: 150 euros en serveis de guarderia.
• En el moment actual hi ha 4780 euros al compte corrent i 18,67 euros en
efectiu.
• S'han fet efectius els rebuts corresponents a aquest curs escolar, en total
són 244 famílies associades i es comptabilitzen 10 baixes. Se demanarà
a Secretaria si aquestes baixes són rebuts retornats o baixes antigues.
S'acorda que cada representant demani a les famílies implicades sobre
la seva situació.

3. Subvencions. Refugiats
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•

El president de la secció de Handbol, a petició de la Junta de l'APA,
envia novament sol·licitud de subvenció i 2 factures que serien objecte
de la subvenció: una factura per un import de 786,71 euros,
corresponent a la compra de pilotes per a la pràctica del handbol; i una
factura per un import de 155,90 euros, corresponent a la compra de
l'equipació dels porters. Aquests documents s’adjunten com a annex .

•

En aquest punt, Helena Rodríguez, representant de 5è de primària,
demana el torn de paraula per a exposar la seva vivència particular a
l'escola i al club de Handbol de Mata de Jonc.

•

S'acorda, per unanimitat, que se subvencioni la factura per un import de
786,71 euros, corresponent a la compra de pilotes per a la pràctica del
handbol i que el destí de la resta de la partida pressupostària destinada
a subvencions oberta a activitats extraescolars se decidirà a la propera
reunió depenent de possibles sol·licituds o necessitats de l'APA.

•

Sobre la proposta feta per a la realització d'alguna activitat en suport als
refugiats de Siria, s'acorda demanar als responsables una proposta
ferma d'activitat a realitzar.

4. Estatuts de l'APA. Pla de treball
•

Tenint en compte que no hi ha la presència de tots els membres de la
Junta, s'acorda postposar l'adjudicació de tasques per a la propera
reunió. Es plantegen vàries qüestions prèvies a l'inici del procés de
modificació dels estatuts de l'APA: els costos econòmics que pot
ocasionar i l'abast de les modificacions als actuals estatuts. Per a això,
s'encarrega a Helena Rodríguez, representant de 5è de primària, Paola
Maddonni, representant de 3r d'ESO i Mònica Sala, representant de 1r
de primària, la recerca d'informació sobre els costos que podria supsar
aquesta modificació i, a la resta dels membres de la Junta, la lectura i
estudi de viabilitat dels canvis proposats en els estatuts proposats per
l'anterior Junta de l'APA.

5. Data Assemblea General
•

Es proposa, com a data provisional per a l'Assemblea General de l'APA,
el proper dia 16 de juny, a les 16 hores en primera convocatòria i a les
16.30 hores en segona convocatòria.

6. Associació FERYA, Associació RANA, Exposició sucre de VSF
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•

Per la falta de dates disponibles fins a final de curs, s'acorda postposar
totes les activitats proposades a la Junta de l'APA, per a l'inici del proper
curs escolar. En el seu moment, i amb totes les propostes realitzades, es
crearà un calendari de xerrades/activitats per a tot el curs escolar.

7. Festa final de curs
•

Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que ja s'ha
produït la primera reunió de la Comissió de festes per a tractar la
festa de final de curs, però que encara no hi ha res tancat. De
moment, només està decidit que hi haurà un programa de festes,
moltes d'elles internes de l'escola, de dia 15 a dia 22 de juny.

•

Per part de l'APA, es proposa que durant el sopar que s'organitzarà
per a dia 22 de juny, l'APA ofereixi als pares cervessa artesana. Per a
això, Joan Mateu Llodrà, representant de 1r d'ESO, i Jeroni Vera,
representant de 3r de primària, s'ofereixen per a demanar pressupost
per a la instal·lació d'un tirador de cervessa i beguda per a 500
persones.

8. Torn obert de paraula
•

La presidenta dóna pas al torn de paraula als diferents membres de la
Junta:
Helena Rodríguez, representant de 5è de primària, presenta la situació
actual del projecte “Escola a Peu”: les enquestes als alumnes ja s'han
realitzat i ja s'han entregat a Regidoria de l'Ajuntament de Palma. Les
següents actuacions (creació de les rutes i adequació dels carrers) ja
són responsabilitat de l'Ajuntament i, encara que se va un poc enrera,
les expectatives són que se posi en marxa durant el proper curs escolar.
Jeroni Vera, representant de 3r de primària, informa de la preocupació
d'algunes families de la seva classe sobre la realització de les proves
IAQSE que estaven previstes a realitzar durant el mes de maig i que
sembla que s'han suspès. Teresa Llompart, representant de la Direcció,
informa que, per ara, aquestes proves s'han paralitzat, i que, si en algun
moment es reactiven durant el que queda de curs, s'avisarà a les
families dels cursos involucrats, 3r i 6è de primària.
Joan Mateu Llodrà, representant de 1r d'ESO, indica el malestar d'una
sèrie de pares després de l'intercanvi realitzat amb l'escola Gavina,
concretament en algunes decisions preses per part de l'escola Gavina.
Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que se passarà
una enquesta sobre l'intercanvi, tant a pares com a alumnes de 6è de
primària i de 1r d'ESO.
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Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que el programa
d'IB3 Televisió (“Engrescats”) sobre educació, s'emetrà el proper
diumenge 22 de maig.
També informa que s'ha rebut a l'escola una petició per part del policia
nacional que va fer la xerrada sobre assetjament escolar sol·licitant a
l'APA un certificat de realització de la xerrada.
Respecte al projecte de Bus Escolar, informa que s'ha enviat la butlleta
per a demanar l'interès i/o necessitat d'aquest servei, i el resultat és de
13 alumnes interessats. S'acorda demanar a Secretaria de l'escola la
zona on viuen aquest 13 alumnes per a poder estudiar la viabilitat del
servei.
També informa que s'incorporen 3 alumnes nous a l'escola (3r de
primària, 6è de primària i 2n d'ESO) per canvi de domicili i provinents
d'escola Gavina. També hi ha hagut una baixa d'un alumne a 3 anys. En
aquest cas, la Conselleria ha donat ordre de que, en aquests moments,
no se pot admetre cap altre alumne que pugui agafar aquesta plaça
vacant.

Se proposa avançar la propera reunió, prevista per al dia 7 de juny, a dia
31 de maig, a les 16.30 hores.

Sense més temes a tractar a les 18,15 hores, la presidenta Xisca Mora aixeca
la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari

La presidenta
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