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

Núm. de la sessió: 9

Data: 5 de juny de 2018

Horari: 16.15h

Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:

Neus Sastre Barros (nova representant de 4 anys)

Joana Fiol Amengual (representant de 5 anys)

Catalina Escanellas Alorda (representant de 1r primària)

Neus Mercant Almagro (representant de 2n primària)

Aina Salvà Tejedor (co-representant de 3r primària)

Xim Pereyra Augé (co-representant de 3r primària)

Noemí Vallespir Picó (representant de 5è de primària)

Laura Cortès Martí (representant de 6è de primària)

Maria Serra Vanrell (representant de 1r ESO)

Joan Aguiló Sabater (representant 2n ESO)

Gemma Balançat (representant 3r ESO)

Xisca Mora Vila (representant 4t ESO)

Patricia Busquets Hidalgo (Direcció)



ORDRE DEL 
DIA:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió
anterior
2. Estat de comptes

Segueix havent 5 mil € de caixa al banc. A debatre al punt quatre sobre 
l’enquesta de pressuposts participatius.

3. Subvencions handbol, i biblioteca

El club d’hanbol demana subvenció a l’AMIPA com els altres cursos per a cobrir
pilotes oficials, xarxes de porteries, equipacions de jugadors de prebenjamin… 
Es demana que presentin factura oficial el més aviat possible i es considera 
una aportació de 600 €, aproximadament. 

La biblioteca es subvencionarà amb 300 € pel foment de la lectura al centre. 
Neus Sastre s’incorpora a la Comissió de Biblioteca.

4. Escrutini enquesta

L’enquesta sobre pressuposts participatius atorga una victòria indiscutible a la 
creació d’ombres al pati petit i a la pista esportiva. 

Hi ha hagut la proposta d’adquirir un DESA (Desfibril·lador semi automàtic) per 
a convertir la nostra escola en un espai cardiològicament segur. L’AMIPA 
considera que la seva importància qualitativa és determinant per a considerar-
lo entre les prioritats a invertir. 

5. Festa fi de curs 

Es considera que el pressupost pel cadafal al voltant de 1000 € (respecte dels 
400 de l’equip de so) és excessiu i es cercaran alternatives. 

La participació de les famílies serà essencial aportant dues taules per curs, un 
poc de decoració i en la recollida. Cal recordar que no ha de quedar menjar pel 



centre ja que el curs 
està acabant i no se li 
pot donar sortida. Les 
taules s’hauran de dur 
el dia abans (21-06) al 

capvespre i deixar-les davant la secretaria del centre. 
Tindrà lloc l’acomiadament de l’alumnat ESO-4 al pati d’abaix.

6. Torn obert de paraules

Comentar que els conflictes en el pati de menjador s’han de resoldre via tutor. 

Sense més temes a tractar es conclou la reunió de l’AMIPA a les 18:25 minuts. 

Vist i plau,

Secretari Presidenta

Joan Gabriel Aguiló Sabater Xisca Mora Vila


