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

Núm. de la sessió: 1

Data: 30 d’octubre de 2014

Horari: 18h

Lloc: Sala Gran 

Hi assisteixen:

Laura Torres (representant de 3 anys)

Cristina Serra (representant de 4 anys)

Úrsula Arrom (representant de 5 anys)

Francisca Martínez (representant de 1r primària)

Xavier Sastre (representant de 2r primària)

Susana Martínez (representant de 3r de primària)

Anna Noguera (representant de 4t primària)

Virgínia Company i Sílvia Oliver (representants de 5è de primària)

Xisca Mora (representant 1r 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)

Amparo Sánchez (junta anterior)

Maria Fuster (junta anterior)
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S’han excusat d’assistir-hi: 

Gloria Garzón ( representant de 6è de primària)

Victoria Rosselló (representant de 2n ESO)

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes.
3. Dissolució antiga junta i establiment de la nova.
4. Elecció del nou tresorer i representant al Consell Escolar per part de l’APA.
5. Resum de projectes que queden pendents del curs anterior.
6. Loteria de Nadal.
7. Posicionament de l’APAsobre  el  tema  d’utilització  de  telèfons  mòbils  i 
especialment smartphones dins l’escola per part dels alumnes.
8. Torn obert de paraula.

Desenvolupament i acords de la sessió

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

• La  tresorera  de  l’antiga  Junta  informa  que  hi  ha  250  famílies 

associades,vuit de les quals no han pagat la quota. En aquests moments 
hi ha 4719,86 € en el compte.

• La  Presidenta  agraeix  la  dedicació  als  membres presents  de  l’antiga 

junta i es passa a la presentació dels nous membres. Posteriorment, es 
demanen  voluntaris  per  dur  a  terme  els  càrrecs  de  tresorer,  de 
representant de l’Apa al Consell Escolar i de secretari. 

           La Junta queda constituïda així com es presenta a continuació:

Laura Torres (representant de 3 anys)

Cristina Serra (representant de 4 anys)

Úrsula Arrom (representant de 5 anys)

Francisca Martínez -Tresorera- (representant de 1r primària)
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Xavier Sastre -Vicepresident- (representant de 2r primària)

Susana Martínez (representant de 3r de primària)

Anna Noguera (representant de 4t primària)

Virgínia Company i  Sílvia Oliver  -Secretària- (representants de 5è de 
primària)

Gloria Garzón (representant de 6è de primària)

Xisca Mora -Representant Apa Consell escolar- (representant 1r ESO)

Victoria Rosselló (representant de 2n ESO)

Antònia Vidal (representant 3r ESO)

Maria Antònia Janer- Presidenta- (representant de 4t ESO)

Maria del Mar Soler (representant aula UECC)

Queda  nomenada  com  a  nova  tresorera  na  Francisca  Martínez 
(representant de 1r de primària) i na Xisca Mora (representant 1r ESO) com 
a representant del Consell escolar per part de l’APA 

• Pel que fa als projectes del curs anterior:

      1.S’acorda continuar fent la socialització de llibres. La representant de 4t 
de  primària,  Anna  Noguera  s’ofereix  voluntària  per  dinamitzar  el  tema.  Es 
prepararà un correu per demanar voluntaris entre les famílies de l’escola.

2. S’acorda fer la “Xocolatada” dimecres 17 de desembre a les 16h. Es 
farà un “Concurs de coques per mullar” i  la representant de 3r de primària, 
Susana Martínez,  membre del grup de “Batukada” ofereix la participació del 
grup.

• Pel que fa a la Loteria de Nadal:

  3.S’acorda no fer loteria de Nadal. Serà substituïda per una Senalla de 
Nadal amb productes locals i/o ecològics. Es decideix que el sorteig es farà el  
mateix dia que la “xocolatada

• Pel que fa a l’ús dels telèfons mòbils: L’escola dur a terme una nova 

normativa sobre la utilització dels mòbils per part dels alumnes d’ESO. 
Alguns membres de la Junta discuteixen sobre la normativa vigent. No hi 
ha acord en el fet de proposar un canvi o revisió de la normativa a la 
Direcció del Centre. 
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4. S’acorda que s’estudiarà l’oferta de cursos gratuïts del “Col·legi de 
pedagogs i psicopedagogs”. Concretament, els cursos que fan referència a les 
xarxes socials i ús dels mòbils.

• Torn obert de paraula:

–La Directora mostra la seva sorpresa per no haver rebut el curs passat 
cap ajuda econòmica per part de l’APA. Es decideix que a la propera reunió 
presenti una demanda concreta i que aquesta serà estudiada.

-La mare representant de 5e de primària demana que es faci una consulta 
per saber si existeixen beques de menjador. S’acorda fer–ne la consulta.

–La mare representant de 3r de primària mostra la preocupació d’alguns 
pares per l’estat de l’aigua. S’acorda dur a analitzar l’aigua de l’escola.

M. Antònia Janer aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta.

 

Vist i plau

La secretària La presidenta
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