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

Data: dimarts, 7 de maig de 2013
Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)

Assistents:
President: Colau Bordoy Planells (representant 6è primària)
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)
Xisca Oliver ( representat de 3r 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)
Magdalena Cabot (Direcció)
Excusen la seva absència:
Felip Palou (representant de 4 anys)
Juan Manuel Hernández (representant UEEC)
Neus Guillem (representant de 3r de 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 9 d’abril de 2013.

2.

Estat de comptes
Ja s’han enviat els rebuts de la quota anual de l’Apa a 20€ per família. S’informa que han pagat pràcticament totes
les famílies.
Ajuda al Club de Hàndbol
S’aprova per majoria fer una aportació de 1.000€ al Club de Hàndbol.
Reflexions de la reunió mantinguda amb els pares sobre el reciclatge de llibres
La reunió amb els pares s’ha valorat molt positivament. Es decideix afavorir als usuaris del servei que aportin llibres
en més bon estat.

3.

Torn obert de paraules
S’acorda per unanimitat avançar la compra de les paperetes de Nadal dins el mes de setembre, per poder-les
posar a la venda el mes d’octubre o novembre. La representant de 3r de primària s’encarregarà de mirar que la
impressió de les paperetes no ens suposi cap cost.
La representant de 1r d'ESO proposa fer una excursió a la platja per acomiadar el curs. Es proposa dia 16 de juny.
El cost de l’autocar se sufragarà amb un euro per persona i el que falti serà aportat per l’Apa.
La representant de 3r d'ESO demana que es facin públics a la pàgina web la programació i els criteris d’avaluació.
La directora respon que la sol·licitud ja havia arribat a través de la tutora i que s’estava treballant en el tema.
La representant de 3 anys demana allargar l’horari del servei de guarderia del matí a les 7:30h. La directora diu que
ho demanarà a la cooperativa.
La representant de 2n de primària demana si es pot fer algun esport “de nines”. La directora ens explica que tots
els esports poden ser mixtes, no n'hi ha d’haver cap que faci distinció de sexes. Altres anys s’han ofertat alguns
esports i no hi ha hagut quòrum. També ens ha explicat que una activitat per poder ser viable ha de comptar amb
un mínim de vuit infants apuntats. Si algú té una idea d’alguna activitat i li consta que hi pugui haver aquest
quòrum, ho pot dir a l’escola i es podria cercar una persona adequada per impartir-la.
Ens ve a visitar na Kaja per explicar-nos els Jocs Solidaris i si els membres d’Apa poden ajudar. Enguany es faran
dissabte, 1 de juny, a les 17 hores.Tots pagarem una entrada de 5€ amb dret a berenar i a una tira de números per
a la rifa.

Queda fixada la propera reunió d’APA per a dia 4 de juny de 2013, a les 18 hores.
Sense més temes a tractar, a les 20:15 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, n’estenc aquesta acta.

Secretària

ViP

Xisca Mora

Nicolás Bordoy

