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

Núm. de la sessió: 4

Data: 9 de febrer de 2015

Horari: 16.30h

Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:

Cristina Serra (representant de 5 anys)

Mònica Sala (representant de 1r primària)

Francisca Martínez (representant de 2r primària)

Jeroni Vera (representant de 3r de primària)

Susana Martínez (representant de 4t primària)

Helena Rodríguez (representant de 5è de primària)

Alícia Llabrés (representant de 6è de primària)

Joan Mateu Llodrà (representant 1r ESO)

Xisca Mora (representant 2n ESO)

Antònia Vidal (representant de 4t ESO)

S’han excusat d’assistir-hi:

Alícia Martínez (representant de 3 anys)

Amaranta Ripoll (representant de 4 anys)

Maria Roig (representant 3r ESO)

Maria del Mar Soler (representant aula UECC)

Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes
3. Proposta de pressupost 2015-2016
4. Projecte “Escola a peu”
5. 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, indica que en el moment actual 

hi  ha  1591,88  euros  al  compte  corrent  i  136,67  euros  en  efectiu. 
S'informa  que  ja  s'han  pagat  les  següents  factures:  121  euros  de 
subvenció  viatge  4t  d'ESO;  388,30  euros  de  socialització  de  llibres; 
154,78 euros de camisetes “STAFF APA”. S'acorda que les camisetes 
quedaran  a  disposició  dels  possibles  nous  membres  de  la  Junta  de 
l'APA, una vegada acabat el curs escolar.

3. Proposta de pressupost 2015-2016

• Mònica Sala, representant de 1r de primària, presenta la proposta de 

pressupost per al curs 2015-2016 i que es mostra a continuació:

 
INGRESSOS (I)  
Caixa efectiu (remanent cursos ante-
riors)  136,67 € 
Banc (remanents cursos anteriors)  1.591,88 € 
Quotes families APA 2015/2016  4.860,00 € 

TOTAL INGRESSOS  6.588,55 € 

DESPESES (D)  
Festes programades  
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Festa xocolatada- concurs coques de-
sembre  250,00 € 
Festa Sant Antoni gener  150,00 € 
Festa Carnestoltes febrer  50,00 € 
Festa Sant Jordi  150,00 € 
Festa Fi de curs juny  150,00 € 
  
Altres despeses  
Col.laboració 4 ESO fi de curs  200,00 € 
Servei de guarderia  400,00 € 
Subvenció Handbol  1.000,00 € 
Ajuda solidària a famílies per viatge es-
tudis  200,00 € 
Camisetes "Apa Staff"  154,78 € 
Despeses bancàries  40,00 € 
Despeses Intercanvi de llibres  400,00 € 
Donació escola Mata de Jonc  1.500,00 € 

TOTAL DESPESES  4.644,78 € 

TOTAL (I-D) (SUPERÀVIT-DÈFICIT)  1.943,77 € 

           S'informa de la reunió que es va celebrar entre representants de la Junta 
de  l'APA i  el  gerent de  l'escola  sobre  les  necessitats  que  té  l'escola  i  la 
possibilitat d'ajudes que pot fer l'APA.

S'aprova la partida pressupostària destinada a “Donació escola Mata de Jonc” 
amb un import de 1500 euros.

S'acorda modificar la partida pressupostària destinada a “Subvenció Handbol” 
amb un import de 1000 euros, i ampliar-la a altres possibles receptors. Tot grup 
relacionat  amb les  activitats  extraescolars podran presentar  una memòria  a 
l'APA sol·licitant  una  ajuda  econòmica.  Una  vegada  presentades  aquestes 
memòries, la Junta de l'APA estudiarà i assignarà les ajudes econòmiques als 
grups sol·licitants. En el cas que l'import total de les ajudes assignades no arribi 
a  l'import  pressupostat,  aquesta  diferència  quedarà  com a  remanent  per  a 
possibles despeses imprevistes.

S'aprova la proposta presentada del pressupost 2015-2016 amb la modificació 
de nom de la  partida “Subvenció Handbol”  a “Subvenció oberta  a activitats 
extraescolars” amb un import de 1000 euros.
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4. Projecte “Escola a peu”

• Helena  Rodríguez,  representant  de  5è  de  primària,  explica  el 
procediment  per  a  poder  posar  en  marxa  el  projecte  de  les  rutes 
escolars a peu: L'escola passarà una enquesta sobre les necessitats de 
mobilitat  a  totes  les  famílies  que  seran  enviades  a  l'Ajuntament  de 
Palma.  L'Ajuntament  planteja  diferents  rutes  segons  accessabilitat  i 
adequa els carrers a aquestes rutes. També s'informa que una de les 
majors dificultats pot ser la mobilització de les associacions de veïns.

S'aprova  la  posada  en  marxa  d'aquest  projecte  i  n'Helena  s'ofereix  com a 
responsable del projecte per part de l'APA.

5. Torn obert de paraula

• La presidenta dóna pas al torn de paraula als diferents membres de la 
Junta:

Joan Mateu Llodrà, representant de 1r d'ESO, informa que per als pares 
que tenguin domiciliat el  compte amb “Sa Nostra”, aquest banc té un 
sistema per a poder desglossar el rebut de l'escola.

Francisca  Martínez,  representant  de  2n  de  primària,  aporta  la  carta 
d'agraïment  per  part  de  “Mallorca  Sense  Fam”  per  la  campanya  de 
recollida  d'aliments  realitzada  a  l'escola.  També  aporta  la  carta  de 
proposta  de posada en marxa d'un  partit  de  bàsquet  setmanal  a  les 
instal·lacions de l'escola per part d'un grup de pares, que es farà arribar 
a la direcció de l'escola.

Xisca Mora, representant de 2n d'ESO, arran dels fets succeïts a l'escola 
en les darreres setmanes, sol·licita permís a la direcció de l'escola per a 
poder fer una reunió-xerrada, tant per a pares com per a alumnes, sobre 
drogues i les seves conseqüències i sobre bullying, per part de la Policia 
Local. També demana a la direcció de l'escola si aquesta té assignat un 
policia tutor.

S'informa que la directora de l'escola demana poder canviar la propera 
reunió  de  l'APA,  de  dimarts  dia  8  a  dilluns  dia  7  de  març,  per 
coincidència  amb  altres  reunions  que  es  duran  a  terme  a  l'escola. 
S'accepta.

Sense més temes a tractar a les 18 hores, la presidenta Xisca Mora aixeca la 
sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

 

Vist i plau

El secretari La presidenta
4 de 4


