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

Data: dimarts, 8 d'abril de 2014
Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)
Assistents:
Anna Noguera (representant de 3 anys)
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)
Xisca Mora (representant de 6è de primària)
Paola Maddonni (representant 1r ESO)
Sebastià Gual (representant de 2n ESO)
M. Antònia Janer (representant 3r ESO)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)
Excusen la seva assistència:
Lídia Martínez (representant de 5è primària)
Maria Amengual (representant de 4t ESO)
Maria del Mar Soler (representant aula UECC)
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A les 18:30 hores la presidenta dóna inici a la sessió amb el següent

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Estat de comptes.
Intercanvi de llibres.
Noves gestions “Atrapa todos”.
Excursió final de curs.
Modificació estatuts.
Torn obert de paraules.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova per unanimitat l'acta del mes anterior.
2. Estat de comptes.
La tresorera informa que en el compte hi ha el mateix saldo que el mes anterior. També
ens informa que s'ha obert un compte a Caixa Colonyna i que els rebuts dels socis es
cobraran des d'aquest nou compte.
3. Intercanvi de llibres.
S'acorda que després de Pasqua es començarà a preparar la campanya de reutilització de
llibres. Començarà amb una reunió informativa i s'enviarà una circular per convocar
a les famílies, l'objectiu serà presentar el resultat de l'any passat i recollir
sugerències.
4. Noves gestions “Atrapa todos”.
Després de la reunió amb el GOB, es decideix proposar una acció d'apadrinar arbres
fruiters. Una altra podria ser la de fermar branques perquè els animals no les facin
malbé. Es mirar el cost econòmic per si des de l'APA les podem subvencionar.
L'anada a La Trapa podria ser l'excursió de final de curs de l'APA. Si el projecte
funciona podria tenir continuïtat l'any vinent.
5. Excursió de final de curs.
Vg. el punt anterior.
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6. Modificació dels Estatuts.
Una vegada feta la consulta als serveis jurídics, es decideix fer un Reglament de Règim
Intern.
7. Torn obert de paraules.
La directora ens informa que ja tenim parquing, al Pati Nou, pels patinets que els infants
fan servir de vehicle per anar a l'escola.
També ens informa que el període de l'escola d'estiu serà la darrera setmana de juny i tot
el mes de juliol, amb Ocidiomas.
També ens informa que els alumnes de primer d'ESO rebran els seus homòlegs de
l'escola Gavina de dia 5 a dia 9 de maig.
També ens informa que la tutora d'ESO Francesca Mas s'acull a una jubilació parcial.
Farà un 25% de feina i durant quatre anys hi haurà una mestra de relleu i mare de
l'escola, Clara Cabot, que farà l'altra 75%.
La representant de 5è informa que els rebuts de socis es carregaran quan tinguem la
disponible l'usuari de “banca electrònica”.
La representant de 3r de primària informa que la primera xerrada serà d'Alimentació,
però encara s'ha de fixar el dia.
La representant de 3r d'ESO informa que la bústia de l'APA s'havia romput i ja l'han
reposada.
També ens informa que el grup de pares i mares amb fills amb trastorns d'aprenentatge
han contactat amb Nicole Karin Haber Eterovic, mare de l'escola i mestra de la UIB
de l'assignatura “Dificultades Específicas del Aprendizaje”, els ajudarà com a experta
i de manera desinteressada. Es vol tenir un primer contacte el dimarts dia 14.
També es decideix de fer passes per mobilitzar la gent per a la Marxa Verda per
l'Educació.
La representant de 2n de primària demana si l'escola ha pensat en la possibilitat d'afegir
batxiller. La directora diu que primer seria l'escoleta 0-3 anys.
La representant de 5 anys proposa enviar una circular per informar de quan es
carregaran els rebuts de socis d'APA.
També ens comenta que la classe de 5 anys, amb la seva tutora i les famílies dels
infants, anaren d'excursió al Puig de La Rateta.
També proposa si es podria posar una autocar “ruta dins Palma”. S'acorda fer un
sondeig pel curs vinent.
La representant de 4 anys proposa fer una activitat extraescolar, ja pel proper curs, de
teixit amb llana. Aniria adreçat a infants a partir de 8 anys i també per a les famílies.
S'acorda enviar informació a les famílies.
La representant de 1r d'ESO, proposa estendre l'activitat de Batukada un parell de
sessions més.
També informa que dia 5 de maig la Batukada tocarà pels visitants de l'escola Gavina i
per tots qui vulguin i puguin assistir.
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També informa que s'ha valorat molt bé el qüestionari del menjador i les reunions amb
Ocidiomas.
També comenta que els nins van molt al cinema amb l'escola i que de vegades veuen la
mateixa pel·lícula que han vist fa poc amb la família.
La representant de 3 anys proposa fer unes xerrades pels pares d'infantil sobre els
accidents més comuns en aquestes edats, i possibles solucions.
Queda fixada la propera sessió de la Junta de l'APA per a dia 13 de maig de 2014, a les
18:30 hores.
Sense més temes a tractar, a les 20:25 hores s'aixeca la sessió de la qual, com a
secretària n'estenc aquesta acta.

Signat:

ViP

_________________________

M. Antònia Janer

4 de 4

