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

Data: dimecres, 4 de juny de 2014

Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)

Assistents:

Catalina Escanelles (representant de 4 anys)

Maria Fuster (representant de 5 anys)

Xavier Sastre (representant de 1r primària)

Cristina Caldentey (representant de 2n primària)

Amparo Sánchez (representant de 3r primària)

Xisca Oliver (representant de 4t de primària)

Lídia Martínez (representant de 5è primària)

Xisca Mora (representant de 6è de primària)

Paola Maddonni (representant 1r ESO)

Sebastià Gual (representant de 2n ESO)

Maria Antònia Janer (representant 3r ESO)

Maria Amengual (representant de 4t ESO)

Maria del Mar Soler (representant aula UECC)

Teresa Llompart (representant de la Direcció)

Excusen la seva absència:

Anna Noguera (representant de 3 anys)
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A les 18:30 hores la presidenta dóna inici a la sessió amb el següent 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Estat de comptes.
3. Intercanvi de llibres.
4. Excursió final de curs.
5. Festa final de curs.
6. Grup de pares i mares de fills amb trastorns d'aprenentatge.
7. Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior (maig).

2. Estat de comptes.
La tresorera informa que hi ha 250 famílies associades i 10 que no són de 
l'APA. En aquests moments hi ha 7.423,36 € en el compte i queda pendent 
de pagar  la  subvenció d'handball  i  les tècniques d'estudi.  De maig s'han 
pagat 138 € de servei de guarderia.

3. Intercanvi de llibres.
La cap d'estudis de secundària ens explica que hi haurà canvis quant als 
llibres. 
Els més afectats són els de 1r i 2n d'ESO. L'escola comprarà ordinadors per 
aquests  cursos  i  les  famílies  donaran  una  entrada  i  aniran  pagant-los 
mensualment fins arribar als quatre anys, en que passaran a ser seus; es 
farà un pla de pagament.
No se necessitarien tants de llibres i l'estalvi econòmic seria gran. Per fer  
una comparativa, el curs passat els llibres de 1r d'ESO costaren 348 €. Tal  
vegada per aquest curs el material no arribaria a 100 €.
Hi haurà llibres digitals i entorns digitals d'aprenentatge; això vol dir que els 
professors creen els documents i els infants hi poden accedir.
Els ordinadors estaran al centre i només amb permisos especials els podrien 
treure.
Si els infants abandonen el centre s'endurien l'ordinador aportant el que els 
quedàs per pagar.
Un mal ús dels ordinadors aniria a càrrec de les famílies.
Tindran 4 anys de garantia.
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El llibre de Socials s'haurà d'adquirir en format paper.
Serà imprescindible tenir connexió a Internet.
D'infantil a 4t de primària l'escola comprarà tablets i els ordinadors per 5è i  
6è. La propietat serà de l'escola. 
Els infants de 3r i 4t d'ESO utilitzaran els ordinadors que ara utilitzen els de 
1r i 2n d'ESO i quan deixin de funcionar s'estudiarà què fer.

Després de tota aquesta informació ens plantejarem socialitzar/intercanviar 
llibres.
La  directora  ens  va  informar  que  els  llibres  de  4t  i  6è  de  primària  no 
canviarien. Quant als de 3r de primària, es demanarà a les famílies que els 
seus fills (que ara fan tercer) deixassin el llibres de castellà i medi. Els altres 
s'haurien de comprar ja que canvien els continguts. El mateix passarà a 5è: 
demanaran que  deixin  els  de  castellà,  matemàtiques  i  medi  i  hauran de 
comprar llenguatge i anglès.
S'acorda  fer circular informativa conjunta escola/APA.

4. Excursió de fi de curs.
Es recorda que l'excursió a la platja de Cala Agulla es dia 15 de juny i la  
representant de 1r d'ESO s'encarregarà de coordinar-la.

5. Festa de fi de curs.
La directora ens informa que la darrera setmana hi haurà un programa de 
festes dins l'horari lectiu; ens aniran informant.
Es farà un Pregó de Festes i divendres dia 20 de juny la festa serà oberta a  
tots. Hi haurà paradetes d'agricultura ecològica.
S'acorda donar als alumnes de 3r d'ESO les begudes que tenim en stock.
També s'acorda fer un concurs de coques salades, el mateix dia de la festa. 
S'enviarà circular i bases pel concurs.

6. Grup de pares i mares de fills amb trastorns d'aprenentatge.
S'acorda enviar una circular a tota la comunitat de l'escola: n'Araceli Salas 
farà una xerrada sobre aquest tema dia 12 de juny.
L'APA li farà un donatiu econòmic.

7. Torn obert de paraules.
La directora ens informa que han hagut de modificar la programació pel curs 
2014-2015 (TIL): es farà per blocs de continguts, 7 hores de castellà, 7 hores 
de català i 4 hores amb anglès, això de moment afecta a tot primària i 1r i 2n 
d'ESO. L'escola ho ha de presentar dia 15 de juny.

3 de 5



També ens informa que s'han presentat 59 sol·licituds per entrar a l'escola i 
que dia 5 de juny surten les llistes provisionals.
També ens informa que s'han fet 6 reunions de portes obertes.

Na Paola, en nom dels integrants de Batukada ens demana una subvenció 
de  300  €  per  pagar  alguns  instruments  “Zurdos”.  S'acorda  donar  la 
subvenció. També demana si conten amb ells per tocar el dia de final de 
curs. Això ho consultarà la directora a l'escola.
També ens informa que dissabte dia 28 de juny, a Lloseta, hi ha una trobada 
de colles “Batukaires”.

Es demana si ja s'han llevat les carmanyoles per anar d'excursió i s'ha tornat 
als entrepans. La directora informa que depenent de l'excursió es dóna una 
cosa o una l'altra.

La representant de 2n de primària informa que als pares els va agradar molt 
la demostració de Ball de Bot i proposen que pugui ser una activitat conjunta 
pares i fills. La directora diu que ho estudiaran.

També comenta que aquesta classe demana no fer les proves de IAQSE 
l'any que ve.

La representant de 5 anys comenta que per a l'autocar escolar només hi ha 
19 famílies interessades i que la ruta i horari esdevé complicat.

La representant de 3r de primària, fa una demanda des de la Comissió de 
Biblioteca:  poder  deixar  els  infants  a  guarderia  quan  l'activitat  estigui 
destinada a adults.
S'acorda  que  les  mares de  la  Biblioteca facin  un  seguiment  i  que  l'APA 
assumirà el cost de la guardaria d'aquests infants.

El  representant  de 1r  de primària  ens informa que una mare de la  seva 
classe agraeix a l'escola i a l'APA la feina duta a terme.
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Queda pendent fixar la propera sessió de la Junta de l'APA que ja serà dins 
el curs 2014-2015 .

Sense més temes a tractar a les 21:00 hores s'aixeca la sessió de la qual,  
com a secretària, n'estenc aquesta acta.

Signat: ViP  

_________________________ M. Antònia Janer
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