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

Núm. de la sessió: 8
Data: 31 de maig de 2016
Horari: 16.00h
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)
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)
Maria del Mar Soler (representant aula UECC)
Joan Mateu Llodrà (representant 1r ESO)
Xisca Mora (representant 2n ESO)
Paola Maddonni (representant 3r ESO)
Antònia Vidal (representant de 4t ESO)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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S’han excusat d’assistir-hi:
Francisca Martínez (representant de 2r primària)

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes. Rebuts APA
3. Reutilització de llibres
4. Pagament de subvencions
5. Data definitiva Assemblea General
6. 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, a data 31/04/2016 hi ha 5341 euros al compte corrent i 18,67 euros
en efectiu. També informa que queda pendent de pagament els serveis
de guarderia de les darreres xerrades organitzades per l'APA.
• Hi ha dos rebuts retornats, un de 4 anys i un de 3r d'ESO, els seus
representants s'encarregaran d'aclarir el que ha passat.
• També envia un arxiu amb les despeses realitzades durant el curs
escolar i que es mostra a continuació:

CURS 2015-2016
2 de 6

Octubre

Serveis de guarderia reunions de pares

186

Novembre

Factura domini APA ( Xavier)*
Paperetes rifa ( Xisca)

33,82
108

Desembre

Tassons cartró
Paneres
Ferratines
Paper celofan

96,19
50,53
6,00
11,40

Gener

Xocolata
Llenya fogueres
Serveis de guarderia 23/12/15

63,22
90,75
48

Febrer

Subvencio alumne viatge 4 ESO
Distribuidora Rotger ( llibres de text)
Camisetes "APA STAFF"

121
388,30
154,78

Març

Subvencio alumnes (2) viatge 2 ESO
Subvencio alumnes 4 ESO
Col.laboració amb la Comissió Biblioteca
Serveis de guarderia 2on trimestre

220
200
50
48

Abril

Serveis de guarderia (talo)
Serveis de guarderia
Vi (Sant Antoni)
Sant Jordi

150
18
22
30

Xocolatada
Sant Antoni
Sant Jordi

335,34
112,75
30

Maig

3. Reutilització de llibres
3 de 6

•

Es demana com funcionarà el projecte de reutilització de llibres per al
proper curs escolar.

•

Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que per al proper
curs es plantegen molts canvis organitzatius en els cicles de primària i
secundària per a adaptar-se a la LOMQE, però que, en aquests
moments, encara no hi ha res tancat. Per tant, és difícil en aquests
moments concretar com es pot desenvolupar el projecte de reutilització
de llibres, encara que, la tendència de l'escola és la d'haver de comprar
menys llibres i incentivar la socialització de llibres.

• Per al proper curs, primària quedarà reduït a dos cicles: 1r-3r (on se
seguirà amb el mateix sistema educatiu d'ambients/tallers) i 4t-6è (en el
que, gradualment, s'aniran introduint tallers/projectes). Mentre que a
secundària també hi haurà dos cicles: 1r-3r i 4t d'ESO. A les reunions
que s'organitzen cada any a principi de curs, es donarà més informació
sobre aquests canvis.
•
4. Pagament de subvencions
•

S'acorda realitzar el pagament de les subvencions atorgades a la secció
de Handbol i a l'escola.

•

Cristina Serra, representant de 5 anys, informa que s'han recaudat 300
euros per part dels pares de l'escola per als refugiats, i que ja s'han
entregat a la responsable de l'associació que va realitzar la xerrada,
juntament amb uns treballs realitzats pels alumnes de l'escola que
s'entregaran als refugiats. També proposa fer una carta d'agraïment per
la seva presència a l'escola i realitzar una transferència per part de l'APA
a aquesta associació. En aquests moments s'obri el debat sobre la
idoneïtat de realitzar una transferència bancària “a posteriori” a aquesta
associació o, per altra banda, destinar aquesta donació a altres
associacions o causes socials que es vagin plantejant en un futur. Es
realitza votació sobre fer una aportació econòmica a aquesta associació
que opera a Alemanya, sortint els següents resultats: 2 a favor, 4 en
contra i 7 abstencions, per tant, no s'aprova.

5. Data definitiva Assemblea General
•

S'aprova com a data definitiva per a l'Assemblea General de l'APA, el
proper dia 14 de juny, a les 16 hores en primera convocatòria i a les
16.30 hores en segona convocatòria.

6. Festa final de curs
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•

Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que la festa de
final de curs es realitzarà dia 22 de juny. Començarà amb la batucada a
les 20.30 hores, seguit d'un petit parlament per a, a continuació,
començar amb el sopar, de 21 a 22 hores aproximadament. Cada classe
s'encarregarà de decorar la seva taula, amb aspectes relacionats amb el
nom de cada classe, i el sopar serà temàtic: “Tapes literàries”. De 20 a
20.30 hores s'obriran les portes de l'escola per a que els encarregats de
cada classe puguin decorar la seva taula.

•

Una vegada acabat el sopar, es realitzarà el comiat de 4t d'ESO (22.15
hores), seguidament verbena i focs artificials.

•

Joan Mateu Llodrà, representant de 1r d'ESO, Jeroni Vera, representant
de 3r de primària i Alícia Martínez, representant de 3 anys, informen
sobre els preus per a la instal·lació d'un tirador de cervesa i beguda per
a 500 persones. Es desestima aquesta opció per sobrepassar el
pressupost marcat per a la festa de final de curs, marcat en 150 euros.

•

S'acorda realitzar una “acció sorpresa”, sempre i quan no superi els 150
euros marcats dins el pressupost.

8. Torn obert de paraula
•

La presidenta dóna pas al torn de paraula als diferents membres de la
Junta:
Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que s'han realitzat
54 preinscripcions per al proper curs escolar, de les quals, 31 han estat
per al curs de 3 anys, en el que s'ofereixen 25 places, i 4 per al curs de
1r d'ESO, en el que s'ofereixen 3 places. En la resta de cursos no hi ha
oferta de places disponibles. En aquests moments, encara no se coneix
si hi haurà baixes als diferents cursos.
També informa que, a partir de dia 1 de juny, na Sió Tous, fins ara tutora
de l'aula UECC es prejubila, i a partir d'ara farà 6 hores per setmana.
L'equip directiu ha acordat que, fins a final de curs, na Carme Cabot
sigui la tutora de l'aula UEEC i, els propers 4 anys, formi part de l'equip
de suport, amb les responsabilitats que cada any l'equip proposi.
Maria del Mar Soler, representant de l'aula UECC, informa que, per les
obres continuades i la falta d'aparcament durant aquest curs escolar, en
molts moments del dia, l'aparcament destinat a persones amb mobilitat
reduïda està ocupat per vehicles no autoritzats. Per a això, demana que
s'avisi a tots els pares de la importància de deixar lliures aquests
aparcaments.
Joan Mateu Llodrà, representant de 1r d'ESO, demana si l'enquesta
sobre l'intercanvi amb l'escola Gavina, tant a pares com a alumnes de 6è
de primària i de 1r d'ESO, realitzada per l'escola, podria ser anònima.
D'aquesta manera, creu que hi podria haver més participació i les
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respostes serien més sinceres. Teresa Llompart en pren nota, encara
que no estigui d'acord amb el plantejament.
Helena Rodríguez, representant de 5è de primària, sol·licita que sigui
obligatori l'ús del casc en activitats que es fan a l'escola amb patinets i/o
similars. També planteja realitzar una enquesta sobre el funcionament
del pla pilot de l'ús de mòbils a l'escola a partir de 1r d'ESO. Teresa
Llompart enviarà la circular que es va fer arribar als afectats a principi de
curs sobre les normes d'ús del mòbil a l'escola.

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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