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

Núm. de la sessió: 6
Data: 5 d'abril de 2016
Horari: 16.30h
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)
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)
S’han excusat d’assistir-hi:
Francisca Martínez (representant de 2r primària)
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Alícia Llabrés (representant de 6è de primària)

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes
3. Subvencions
4. Xerrada Bullying Policia Nacional
5. Festa de Sant Jordi
6. Associació FERYA
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
• Francisca Martínez, tresorera de l'APA, informa prèviament a la reunió
que, des de la darrera reunió, s'han realitzat els següents pagaments:
o En efectiu: 48 euros en serveis de guarderia durant el 2n
trimestre.
o En taló: 220 euros en la partida d'ajuda per al viatge de 2n d'ESO;
200 euros en la partida de col·laboració del fi de curs de 4t d'ESO;
50 euros per a la Comissió de biblioteca (“panera de llibres”)
corresponent a la partida de Festa de Sant Jordi.
• En el moment actual hi ha 732,53 euros al compte corrent i 88,67 euros
en efectiu. Encara s'està pendent de passar els rebuts corresponents a
aquest curs escolar. La Direcció avisarà a Secretaria per a que es facin
efectius.
• En aquest punt, i en relació a la renovació del díptic informatiu de l'APA
per als visitants de les jornades de portes obertes de l'escola, la
presidenta indica que en el díptic s'hi hauria de posar la informació de la
quota anual per als socis de l'APA, i que aquest és un bon moment de
plantejar un increment de la quota, ja que fa 4 anys que no s'ha
incrementat i amb l'objectiu de poder assumir els costos extraordinaris
que suposaria un canvi dels estatuts de l'APA. S'aprova per unanimitat
l'increment d'un euro en la quota anual, de 20 a 21 euros. Aquesta
decissió haurà de ser aprovada durant l'assamblea general. També
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s'acorda que la realització del nou díptic es deixa pendent a l'aprovació
de l'assamblea, ja que, per a aquest curs, ja s'han realitzat quasi totes
les jornades. Es demanarà pressupost a la impremta habitual i a Amadip.

3. Subvencions
•

El president de la secció de Handbol ha enviat sol·licitud de subvenció i
una memòria de la secció, que s’adjunta com a annex .

•

S'entèn que la documentació aportada no és suficient, ja que no
s'especifiquen les necessitats de la secció per les quals se sol·licita
l'ajuda. S'acorda demanar a la secció de Handbol que especifiquin les
despeses i necessitats que té la secció per a, posteriorment, estudiar la
concessió de dita ajuda.

•

També s'acorda que, per al proper curs, es marqui un termini de
presentació de sol·licituds d'ajuda, per al seu posterior estudi i aprovació
per part de l'APA, i, una vegada cobrades les quotes, fer efectius els
pagaments. Per a qualsevol concessió d'ajudes, les diferents seccions
hauran de presentar projecte i posterior justificació en forma de factures.

4. Xerrada Bullying Policia Nacional
•

Per a la propera xerrada sobre assetjament escolar a càrrec de la Policia
Nacional de dia 7 d'abril, s'acorda fer coques per al refrigeri i comprar
begudes, amb un pressupost de 10 euros, també se revisarà el que hi
pugui haver de begudes a l'armari de l'APA.

•

En aquest sentit, Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa
que, des de l'Institut de Convivència s'està fent un pla de formació a
docents per a aquest curs, i que l'escola hi participarà.

5. Festa de Sant Jordi
•

La presidenta informa que ja s'ha fet efectiu un pagament de 50 euros a
la Comissió de Biblioteca per a la preparació d'una panera literària que
se sortejarà durant la setmana d'activitats de la Festa de Sant Jordi.

•

També informa que hi ha la possibilitat de fer una mostra/demostració
d'enquadernació de llibres, però està pendent de confirmació i
disponibilitat per part del responsable del taller.

•

Es proposa, com a activitat de l'APA, dins els actes de la festa de Sant
Jordi, fer un mural on els alumnes hi puguin aferrar post-its amb els seus
llibres i/o cites de llibres preferits, per a despres poder fer un llibre
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recordatori. Aquesta activitat es farà de 16h a 17 h, i el dia, a determinar
i en consens amb la Comissió de Biblioteca, per a que pugui sortir al
programa d'activitats. Mònica Sala, representant de 1r de primària,
s'encarregarà de comprar el material necessari per a aquesta activitat.

6. Programa FERYA
•

S'acorda postposar la decissió de realitzar alguna actuació juntament
amb l'associació IREFREA per a principi del curs escolar següent.

7. Torn obert de paraula
•

La presidenta dóna pas al torn de paraula als diferents membres de la
Junta:
Alícia Martínez, representant de 3 anys, indica que una mare d'un
alumne amb necessitats especials de la seva classe demana com es pot
sol·licitar una PT específica per al seu fill, i si és possible que la familia
n'assumeixi els costos. Teresa Llompart, representant de la Direcció,
informa que la familia no pot pagar un professor addicional, ja que es
tracta d'una escola concertada. Si que hi ha serveis externs que poden
entrar a l'aula en moments determinats, per exemple, personal de la
ONCE a classe de 2n de primària. Al mateix temps, indica que, els
recursos personals que hi ha a cada classe, són els que se poden tenir
en funció del que marca la Conselleria d'Educació. En tot cas, aquesta
familia pot fer la petició personalment a la Conselleria d'Educació.
Maria del Mar Soler, representant de l'aula UECC, demana si el personal
de guarderia durant els dies de final de cicle podria ser personal de
l'escola a partir de les 15 hores. Teresa Llompart, representant de la
Direcció, informa que el personal de guarderia, en aquests casos, és el
personal de menjador i que la única alternativa seria tancar l'escola a les
15 hores.
Cristina Serra, representant de 5 anys, indica que seria interessant, com
a complement de les xerrades sobre assetjament escolar, realitzar
alguna activitat similar sobre assetjament sexual. Com a opció, hi ha
l'associació RANA que ofereix una activitat de contacontes per a infants.
S'acorda demanar informació a aquesta associació per a possible
actuació, tant en horari extraescolar com en horari lectiu.
També demana si es pot posar en marxa un projecte de “Bus
Escolar”.Teresa Llompart, representant de la Direcció, indica que la idea
és anar a potenciar les rutes escolars a peu i que l'any passat ja se va
passar una enquesta sobre la necessitat de posar bus escolar i no va
tenir molt d'èxit. S'acorda que cada representant farà una consulta prèvia
a la seva classe per a determinar si hi ha interès suficent per a posar en
marxa aquest projecte.
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Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que Aina Bauçà,
professora de plàstica de secundària i d'informàtica de primària, estarà
de baixa per embaràs, i que serà substituïda per Joan Oliver.
També informa que la setmana de dia 11 a dia 15 d'abril hi haurà els
alumnes de l'escola Gavina a l'escola, per a això, i com a benvinguda,
dilluns dia 11 tots els alumnes hauran de dur una camiseta blanca i una
taronja amb el seu nom escrit amb rotulador negre, l'escola informarà
prèviament mitjançant circular.
L'escola participarà en la gravació d'un programa d'IB3 Televisió
(“Engrescats”) sobre educació. Serà dia 14 d'abril i només hi participaran
algunes classes. Els alumnes d'aquestes classes rebran prèviament una
autorització d'enregistrament per a que la signin.

Sense més temes a tractar a les 18,30 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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