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

 

Núm. de la sessió:  1 

Data:  3 de novembre de 2015 
Horari : 18h 
Lloc : Sala Gran 

 

Hi assisteixen: 

Alícia Martínez (representant de 3 anys) 

Amaranta Ripoll (representant de 4 anys) 

Cristina Serra (representant de 5 anys) 

Mònica Sala (representant de 1r primària) 

Francisca Martínez (representant de 2r primària) 

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) 

Xisca Mora (representant 2n ESO) 

Maria Roig (representant 3r ESO) 

Antònia Vidal (representant de 4t ESO) 

Maria del Mar Soler (representant aula UECC) 

Teresa Llompart (representant de la Direcció) 

Maria Antònia Janer (presidenta junta anterior) 
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Sílvia Oliver (secretària junta anterior) 

Úrsula Arrom (representant de 5 anys junta anterior) 

S’han excusat d’assistir-hi:  

Joan Mateu Llodrà (representant 1r ESO) 

Paola Maddonni (representant 3r ESO) 

 

 

Ordre del dia 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Dissolució de la junta anterior 
3. Elecció dels nous càrrecs de la junta 

4. Torn obert de paraula 

 

 
 

Desenvolupament i acords de la sessió  

La Directora dóna la benvinguda als membres de la Junta i presenta els nous 
membres. 

 

1. Aprovació de l’acta anterior  

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

2. Dissolució de la junta anterior  

 

• Tant la presidenta com la secretària que deixen el càrrec prenen la paraula 
i expliquen els diferents temes tractats durant el curs escolar passat, entre 
d'altres la situació actual de la impugnació presentada per Francesca 
Llodrà a finals del curs passat. S'acomiaden i deixen a l'abast dels 
membres de la nova Junta les claus, documents de cursos anteriors, pen-
drive i segell que estaven en el seu poder. 
 

3. Elecció dels nous càrrecs de la junta  
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• Es demanen voluntaris per a dur a terme els càrrecs de president-a, 
vicepresident-a i secretari-a, ja que la tresorera actual anuncia que 
continua en el càrrec. 

           La Junta queda constituïda així com es presenta a continuació: 

Alícia Martínez (representant de 3 anys) 

Amaranta Ripoll (representant de 4 anys) 

Cristina Serra (representant de 5 anys) 

Mònica Sala – Vicepresidenta  - (representant de 1r primària) 

Francisca Martínez – Tresorera  - (representant de 2r primària) 

Jeroni Vera – Secretari - (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 – Presidenta i Representant APA al Consell Escolar  - 
(representant 2n ESO) 

Maria Roig i Paola Maddonni (representants 3r ESO) 

Antònia Vidal (representant de 4t ESO) 

Maria del Mar Soler (representant aula UECC) 

 
4. Torn obert de paraula  

 

• La nova presidenta dóna pas al torn de paraula als diferents membres de 
la Junta: 

Se demana si se pot fer un canvi d'horari per a les reunions de l'APA per a poder-
les conciliar amb la vida familiar. Es decideix per unanimitat marcar l'inici de les 
reunions a les 16.30 h. També es marquen les dates de les reunions per a aquest 
curs escolar (el primer dimarts de cada mes): 1 de desembre, 12 de gener, 2 de 
febrer, 8 de març, 5 d'abril, 3 de maig i 7 de juny. 

Susana Martínez, representant de 4t de primària, indica que l'orientadora 
d'infantil i primària canvia cada any i demana si l'escola hi pot fer força a la 
Conselleria per a que no sigui així. La directora explica que no depèn de l'escola 
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i que no s'hi pot fer res. Explica el funcionament d'aquesta figura a l'escola i 
recorda que a ESO, l'orientador és fixe: Joan Bover. 

També sol·licita que les reunions de principi de curs de les diferents classes no 
coincideixin en dia i hora. 

Alícia Martínez, representant de 3 anys, demana si la resta de pares poden 
assistir a les reunions de l'APA. S' acorda estudiar els estatuts de l'APA i es 
decidirà en la propera reunió. 

Amaranta Ripoll, representant de 4 anys, proposa realitzar un programa d'higiene 
bucal després de dinar per als cursos d'infantil. La directora indica que 
organitzativament és complicat, però que realitzarà la proposta als mestres 
d'infantil. 

Cristina Serra, representant de 5 anys, proposa la possibilitat de posar 
ventiladors a les aules d’infantil, ja que durant els primers mesos del curs escolar 
hi fa molta calor. 

Mònica Sala, representant de 1r de primària, demana si a les activitats 
extraescolars d'anglès que s'ofereixen a l'escola es podria obtenir qualque 
certificat tipus “British Council”. La directora explica que les activitats 
extraescolars es contracten a principi de curs, que per als cicles d'infantil i 
primària l'objectiu és que siguin d'un caire més lúdic i no tant acadèmic. Aquesta 
opció si que s'està plantejant per a l'activitat extraescolar d'anglès a ESO, en la 
que se podria fer alguna prova a final de curs. 

També demana quina és la propera festa que s'ha d'organitzar. S’acorda fer la 
“Xocolatada” dimecres 16 de desembre. Es continuarà amb el “Concurs de 
coques per mullar”, però canviant el premi per als guanyadors, a determinar. 
També es manté la opció que es va fer l'any passat: fer una Panera de Nadal 
amb productes locals i/o ecològics, i si és possible ampliar-ho a 3 paneres de 
diferent valor (1r, 2n i 3r). En aquest moment la tresorera indica que en aquests 
moments, l'APA disposa de 3 euros en efectiu i de 1890,11 euros en el compte 
corrent, i que l'any passat el pressupost per a la xocolatada va ser de 380 euros. 
S'acorda realitzar una proposta als pares de les diferents classes sol·licitant a 
“empreses amigues” si poden aportar targetes regal per a bescanviar als 
establiments, per a afegir-ho a les paneres. Es marca com a data límit dia 13 de 
novembre. Es crea comissió de festes: Cristina Serra, representant de 5 anys, i 
Alícia Martínez, representant de 3 anys, per a la preparació de les paneres. La 
presidenta s'encarregarà de la preparació de les paperetes. 

Jeroni Vera, representant de 3r de primària, demana si el tema de la impugnació 
està completament tancat. La presidenta explica que en el cas concret de la 
impugnació, l'APA no ha de realitzar cap altra acció. La directora afegeix que, a 
part de la impugnació, hi ha altres temes col·laterals que no hi estan, com per 
exemple la relació entre APA i escola, servei de guarderia, canvi de nom de 
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l'APA,... S'acorda que tots els membres s'estudiïn detingudament els estatuts de 
l'APA i que en la propera reunió es continuï el debat sobre el canvi dels estatuts. 

Maria Roig, representant de 3r d'ESO, informa que s'està realitzant un informe 
sobre el funcionament de la Socialització de Llibres. 

Helena Rodríguez, representant de 5è de primària, informa que l'associació de 
veïnats de Son Espanyolet han plantejat a l'ajuntament la creació de rutes 
escolars, i que la resposta ha estat que aquesta petició ha de sortir per part de 
les escoles. S'acorda recopilar informació de casos similars que ja estan en 
funcionament (Manacor). 

Per a la propera reunió es farà una proposta oficial per a realitzar un curs-taller 
de Yoga visual. 

Per a propostes de noves activitats extraescolars plantejades, parlar amb en 
Fede Sbert, responsable de les activitats extraescolars. 

S'acorda sol·licitar informació a Això és Vida S.Coop. per a conèixer la situació 
actual de les paneres ecològiques. 

Sense més temes a tractar a les 20.15 hores, la presidenta Xisca Mora aixeca la 
sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

  

           Vist i plau 

El secretari        La presidenta 

 

  

 


