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

Núm. de la sessió: 8

Data: 8 de maig de 2018

Horari: 16.15h

Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:

Aina Capó Barceló (representant de 3 anys)

Neus Sastre Barros (representant de 4 anys)

Malena Mas (representant de 5 anys)

Catalina Escanellas Alorda (representant de 1r primària)

Neus Mercant Almagro (representant de 2n primària)

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

Noemí Vallespir Picó (representant de 5è de primària)

Joan Aguiló Sabater (representant 2n ESO)

Gemma Balançat (representant 3r ESO)

Xisca Mora Vila (representant 4t ESO)

Patrícia Busquets  (Direcció)



ORDRE DEL 
DIA:
1. Lectura i 

aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

2. Estat de comptes

Actualment al compte: 5358,24 €. Dels 5458,24 € del mes anterior es destinen 
100 € per pagar guarderies pendents i cobrir els 21,82 € que deixaven la caixa 
en negatiu. A caixa queden 6,18 € una vegada pagats els 72 € de guarderies. 

3. Subvencions

Es considera que no fan falta degut al bon estat de salut dels nostres comptes.

4. Informacions diverses

- Festa Calijoncopi 19-05-18: escola oberta per pares i alumnes. Els 
alumnes presentin algunes propostes del que fan a classe per compartir-
les amb les seves famílies. Així, obrir l’escola a la família. 

- Dinamització d’esplais: prova pilot amb proposta de Jonquers (lectura, 
contacontes...) i un grup d’alumnes d’ESO-2 han ofert fer tallers al pati 
petit entre les 13:00 i les 13:30 de dilluns a dijous (4 dies/setmana).

- El 23-05 (passat el Calijoncopi) la comissió de festes començarà a 
preparar la festa de final de curs el 22-06. 

- L’escola es quedarà els instruments de batucada a petició dels 
professors de música.

- Valoració de la viabilitat i el cost que podria tenir ajudes per raspallar les 
dents al migdia per millorar els hàbits higiènics des del centre.

- Inscripcions a Batxiller (20-25 de juny) i a cicles formatius (a partir de 1 
de juny).

- Prova Estalmat per a talents matemàtics nascuts el 2006 a la UIB el 2-
06.

-

5. Torn obert de paraules 

- Reunió de la FAPA amb el Conseller d’Educació el proper dia 16-05 a la 
qual na Catalina Escanellas es proposa per anar-hi.



- Reunió de la 
Comissió 
d’Estatuts de 
l’AMIPA el proper
18-05 i reunió en

junta extraordinària per revisar-los i presentar-los a l’Assemblea General 
que tindrà lloc el proper 5-06 a les 18 hores. 

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


