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

Data: dimarts, 4 de juny de 2013

Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)

Assistents:

Vicepresidenta: M. Antònia Janer (representant 2n ESO)

Secretària: Xisca Mora (representant de 5è)

Vocals:

               Catalina Escanelles (representant de 3 anys)

Xavier Sastre (representant de 5 anys)

Catalina Simó (representant de 1r primària)

Amparo Sánchez ( representant de 2n primària)

Rosa M. Silveira (representant de 4t primària)

Fina Méndez (representant de 1r ESO)

Maria Amengual (representant de 3r ESO)

Juana M. Riera (representant de 4t ESO)

Juan Manuel Hernández (representant UEEC)

Magdalena Cabot (Direcció)

Excusen la seva absència:

Felip Palou (representant de 4 anys)

Xisca Oliver ( representat de 3r primària)

Neus Guillem (representant de 3r de primària)

Colau Bordoy Planells (representant 6è primària)



A les 18:00 hores el president dóna inici a la sessió amb el següent 

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de dia 7 de maig de 2013.

2. Estat de comptes

Es mantén igual que el mes de maig.

3 . Servei de guarderia al matí

La directora ens informa que s'estudiarà, per al proper curs, ampliar l'horari de la  guarderia del matí, per oferir-lo a 
partir de les 7:30 hores. Afirma que l'escola és conscient de la necessitat de les famílies. Fins i tot es valora oferir un 
servei de berenar per als més matiners.

4. Paperetes de Nadal pel curs 2013 / 2014

L'administració de loteria ens guardarà el número de la loteria i  ens imprimirà les paperetes de franc a fi  que per 
novembre ja les tenguem llestes per posar a la venda.

5. Excursió de l'APA

S'acorda enviar  una circular  recordant que dia 16 de juny  hi  ha l'excursió a Cala  Mondragó i  que és necessari 
confirmar l'assistència per poder encarregar els autocars.

6. Samarretes “Atiem la flama”

S'aprova tornar a fer camisetes “Atiem la flama” de cara a l'estiu, que es posarien a la venda el dia de la festa de final  
de curs.

7. Festa fi de curs

La directora ens informa que la festa de fi de curs serà dia 21 de juny, possiblement en horari d'horabaixa. Els alumnes 
d'ESO posaran a la venda coques i gelat. Les famílies ens organitzarem per dur les taules que hagem d'utilitzar. Estam 
a l'espera que la Comissió de Festes ultimi els detalls i ens informin amb una circular.

8. Reciclatge de llibres

S'aprova enviar el Protocol per les famílies a fi de facilitar i clarificar com i quan es durà a terme. També s'aprova  
penjar-lo al web. La directora ens informa que en tenir el llistat de llibres del curs que ve ens ho enviarà. Es mantindran  
informades les famílies per circular o pels representants de classe.

9. Tractament Integral de Llengües

La directora informa que l'escola intentarà mantenir els seus trets d'identitat. Per tant, ha elaborat un TIL centrat en 
treballar per projectes, cada etapa segons les seves possibilitats. No es dividiran les assignatures segons l'idioma, sinó  
que es farà de manera transversal, coordinant-se totes les àrees.

El projecte es presentarà a la Conselleria dins els terminis establerts. 

10. Torn obert de paraules

La representant de 3r d'ESO informa d'un programa d'Empowerment. Proposa crear pel curs vinent un grup de treball.

També  proposa  demanar  una  subvenció  per  al  curs  2013-2014  per  crear  una  Escola  de  pares  i  mares  amb 
professionals que ens aconsellin.

La representant de 3 anys demana sobre l'anglès a infantil com a activitat extraescolar a l'escola. La directora s'ofereix 
en fer una reunió informativa a totes aquelles famílies interessades per explicar com s'ensenya anglès a l'escola.

La possible excursió a l'Observatori de Costitx queda damunt la taula, atès que la persona que ens havia d'informar 
durant la sessió no ha pogut assistir.

Queda fixada l'Assemblea General per dia 18 de juny . S'enviarà una circular a les famílies.



Queda fixada la propera reunió d’APA per a dia 8 d'octubre de 2013, a les 18 hores.

Sense més temes a tractar, a les 20:30 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, n’estenc aquesta acta.

Secretària ViP  

Xisca Mora M. Antònia Janer


