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

 

Núm. de la sessió: 7 

Data: 4 d’abril de 2017 

Horari: 16.15h 

Lloc: Sala Gran 

 

Hi assisteixen: 

Paula Cabanillas (representant de 3 anys) 

Silvia Lahuerta Villar (representant de 5 anys) 

Dione Butler (representant de 1r primària) 

Xim Pereyra Augé (co-representant de 2n de primària) 

Susanna Escobar Mora (representant de 3r de primària) 

Jeroni Vera (representant de 4t de primària) 

Joan Lluís Miró (representant de 5è de primària) 

Helena Rodríguez (co-representant de 6è de primària) 

Assumpta Mas Liñares (representant 1r ESO) 

Maria Àngels Ramon de Pablo (representant 2n ESO) 

Xisca Mora (representant 3r ESO) 

Maria de Lluc Pons Pons (co-representant 4t ESO) 

Ana Nicolás (representant aula UECC) 
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No assisteixen: 

Malena Mas Bover (representant de 4 anys) 

Aina Salvà Tejedor (co-representant de 2n primària) 

Mireia Planells Muntaner (co-representant de 6è de primària) 

Margarita Garí Bibiloni (co-representant 4t ESO) 

Teresa Llompart (representant de la Direcció) 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
2. Estat de comptes. 

3. Estatuts. Treballs de la Comissió. 

4. Festa de Sant Jordi. 

5. Rebuts anuals i pagaments de subvenció 

6. Informació reunió berenars  

7. Torn obert de paraula. 

 
 

Desenvolupament i acords de la sessió 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

• S'aprova per unanimitat l'acta de la reunió anterior. I després dels canvis 

sol·licitats, s'aprova per unanimitat l'acta de la reunió del mes de febrer. 

 

 

2. Estat de comptes. 

 

• La presidenta informa que des de la darrera reunió de l'APA s'han pagat 

dues remeses de 6 serveis de guarderia (63 euros cada remesa) i el detall 

(botelles de vi) per al ponent del taller de Pràctiques Restauratives (37,75 

euros). En el moment actual hi ha 6363.53 euros al compte corrent.  

• També informa que s’han realitzat els cobraments de les quotes i que 

s’han retornat 3 rebuts. Cada representant s’encarregarà d’informar dels 

rebuts retornats als interessats de la seva classe. En aquest punt, 

s’informa que el Banc de Sabadell cobra una comissió per a cada rebut i 

pels retorns (0,60 euros/rebut, el que suposa un total de 140 euros 

aproximadament). S’acorda sol·licitar el banc una reducció d’aquestes 

comissions, tenint en compte que l’APA és una organització sense ànim 
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de lucre, i si la resposta no és positiva, plantejar un canvi de banc. 

  

3. Estatuts. Treballs de la Comissió. 

 

• La comissió de treball informa dels avanços que s’estan fent en la 

modificació dels Estatuts de l’APA, que en el moment de la present reunió 

es troba en la realització d’un esquema-esborrany tenint en compte el 

model adaptat a la Llei. 

 

4. Festa de Sant Jordi. 

 

• En el moment de la reunió ja s’han recollit els vals dels llibres de les 

diferents llibreries i s’han repartit els diners als representants encarregats 

d’anar a cercar els vals. 

• S'acorda que, per al sorteig de targetes regal de 20 euros bescanviables 

en llibres, es podrà presentar un punt de llibre “estil lliure” per a cada 

alumne, que quan l’entregui se li atorgarà un numero que serà el que 

entrarà al sorteig (s’apuntarà nom i curs i el numero assignat pel sorteig). 

Se podran presentar de 16h a 17h de dilluns 24 a dimecres 26 i de 16h a 

16.30h dijous 27 (es fa un llistat dels representants que estaran cada dia 

a l’entrada de l’escola per a rebre els punts de llibre presentats). Aquests 

punts de llibres quedaran exposats a l’entrada de l’escola durant tota la 

setmana (se necessitarà fil i pinces). Dijous 27 es farà el sorteig a les 

16.30h (se necessitarà un bingo). 

 

5. Rebuts anuals i pagaments de subvenció. 

 

• Una vegada realitzats els cobraments de les quotes anuals de l’APA, 

s'acorda començar a pagar les subvencions atorgades. 

• La presidenta informa que s’ha aprovat favorablement la sol·licitud d’ajuda 

demanada pel projecte “Intercanvi de llibres” i per la xerrada de 

l’Associació RANA. Per a la presentació de la documentació requerida hi 

ha de termini fins a final d’any, i només quedaria pendent l’aprovació de la 

sol·licitud presentada per l’APA, per part del Consell Escolar, en la propera 

reunió. 
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6. Informació reunió berenars. 

 

• Per part dels representants de l’APA que se varen reunir amb el gerent i 

el president de la Cooperativa, s’informa que es varen tractar dos 

aspectes: alternatives a l’oferta de l’aigua de l’aixeta en el menjador i canvi 

d’oferta en els berenars (entrepans, sucs i ensaïmades). 

• En el cas de l’aigua, s’informa que, per part de l’escola, no es tenen 

prevists fer canvis en aquest aspecte. Relacionat amb aquest tema,  

s’informa que un grup de pares i mares de 2n de primària està preparant 

una recollida de signatures sol·licitant alternatives a l’oferta d’aigua 

d’aixeta en el menjador. S’acorda sol·licitar aquest escrit al grup de pares 

i mares per a posterior estudi i adhesió. 

• En el cas dels berenars, s’informa que l’escola segura oferint panets 

precuinats i sucs “PAGO”, però que ampliarà l’oferta a entrepans fets amb 

pa de forn i sucs sense sucres afegits. Se seguirà oferint ensaïmades. 

 

 

7. Torn obert de paraula. 

 

Helena Rodríguez, co-representant de 6è de primària, informa que, des de 
Delegació han informat que el projecte “Escola a peu” no és factible per 
problemes urbanístics a l’hora de transformar els camins marcats en “camins 
segurs”, sobretot en el tram que va des de l’escola “Mata de Jonc” fins a l’escola 
“Sagrat Cor”. 
 
Maria Àngels Ramon de Pablo, representant 2n ESO, demana si seria possible 

saber, abans d’acabar aquest curs escolar, els horaris d’entrada de 3r d’ESO per 

al curs vinent. Se sol·licitarà aquesta informació a la Cap d’Estudis de 

Secundària. 

 

Sense més temes a tractar a les 18.40 hores, la presidenta Xisca Mora aixeca la 

sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

 

  

           Vist i plau 

El secretari        La presidenta 


