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

Núm. de la sessió: 5

Data: 3 de març de 2015

Horari: 18h

Lloc: Sala 

Hi assisteixen:

Laura Torres Juan (representant de 3 anys)

Cristina Serra Terrassa (representant de 4 anys)

Carme Torres Costa (en representació d’Úrsula Arrom de 5 anys)

Susana Martínez Calafell (representant de 3r de primària)

Anna Noguera Güell (representant de 4t primària)

Sílvia Oliver Grau (representant de 5è de primària)

Joan Mateu Llodrà (representant 6è de primària)

Xisca Mora Vila (representant 1r ESO)

Victoria Rosselló (representant de 2n ESO)

Antònia Vidal (representant 3r ESO)

Teresa Llompart (representant de la Direcció)

Francisca Martínez (representant de 1r primària)



S’han excusat d’assistir-hi: 

Xavier Sastre (representant de 2 n primària)

Maria Antònia Janer (representant de 4t ESO)

Maria del Mar Soler (representant aula UECC)

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

2- Revisió dels estatuts. 

3- Excursió a Costitx. 

4 – Estat del projecte de la socialització de llibres

5- Subvenció al club d’handbol. 

6- Jornada família i escola. 

7- Trobada AMIPAS.

8- Possible excursió al Museu de la Ciència.

9-Excursió de final de curs.

10- 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- Revisió dels estatuts. 

Els membres assistents decideixen convocar reunions extraordinàries per 
tractar exclusivament el tema dels estatuts. La primera es durà a terme, dimarts 
17 a les 17h. Un cop revisats, l’escola posa a disposició de la Junta l’assessor 
jurídic de l’escola.

3- Excursió a Costitx. 

L’excursió a l’Observatori de Costitx ha estat un èxit de participació. Un total de 
82 persones van participar el primer dia i unes 84 estan apuntades per al segon 
dia.



Han estat moltes les felicitacions per part de les famílies a les respectives 
representants. Les mateixes representants fan propostes de millora:

-Es millorarà l’organització (l’èxit de participació va superar les expectatives).

-Es considera que per als nins d’educació infantil pot ser una activitat massa 
feixuga.

-Es proposa fer els dos grups segons l’edat dels nins.

4- Estat de comptes

La  tresorera  informa  dels  diners  que  té  l'APA en  aquests  moments:  són 
7.264,11€ al banc, més 435,05€ en efectiu. S’han tornat 5 rebuts i 6 famílies 
s’han donat de baixa.
5 – Estat del projecte de la socialització de llibres.

Maria Serra, Maria Roig, Amparo Sánchez i Anna Noguera han fet el projecte 
de socialització de llibres. S’han reunit amb la directora a qui la junta li demana 
una implicació per part de l’escola. La resposta des de direcció és que el mes 
d’abril es debatrà amb la resta de l’equip directiu i que ens faran arribar la seva 
resposta. 

5- Subvenció al club d’handbol. 

Maria Elena Pieras Sureda- presidenta del club d’handbol- demana una 
subvenció. Queda pendent d’aprovació a l’espera que es faci arribar un 
pressupost.

Es debat el tema entre els membres de la Junta i es proposa que per al curs 
vinent s’obrirà un termini de sol·licitud d’ajudes per a totes les activitats que es 
facin a l’escola. Es demanarà un pressupost i una memòria. Posteriorment, es 
debatrà en Junta l’aprovació o no.

6- Jornades família i escola. 

Els dies 6 i 7 de març es duran a terme a la Universitat de les Illes Balears les 
Jornades Família i escola: de la participació a la col·laboració. 

Na Sílvia Oliver (representant de 5è) hi assistirà en representació de la Junta.

7- Trobada AMIPAS. 

S’informa de les qüestions tractades  a la trobada d’AMIPAS duta a terme a 
l’IES de Marratxí, dia 7 de febrer. 
Concretament es proposa una APA col·laborativa i no només participativa. Serà 
el tema principal de les Jornades Família i escola.



8- Possible excursió al Museu de la Ciència.

Pendent d’aprovació fins a presentar pressupost.

9-Excursió de final de curs.

Pendent d’aprovació fins a presentar pressupost. 

Cristina Serra s’ha ofert -en cas d’aprovació- a organitzar la sortida. Es proposa 
una excursió a Son Real

10- Torn obert de paraula.

• Conferència a càrrec de la pediatre Mariana Mambié: Es proposa el dia 
21  d’abril  a  les  16.30h.  Pendent  de  confirmació  per  part  de  la 
conferenciant.

Hi haurà servei de guarderia gratuït per al socis de l’APA.

• Es recorda a  la  Directora  que estem pendents  de la  resposta  de La 
Comissió de Medi Ambient. En breu la comunicarà.

• Joan  Mateu  Llodrà  (representant  6è  de  primària)  fa  extensiva  la 
felicitació a les responsables de coordinas l’intercanvi amb els alumnes 
de Picanya (València).

• La Directora informa de l’èxit de les Jornades de Portes Obertes.

La secretària (en absència de la presidenta) aixeca la sessió a les 20 hores i 
n'estenc aquesta acta.

 

Vist i plau

La secretària La presidenta


