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

Data: dimarts, 8 de gener de 2013

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

Assistents:

President: Colau Bordoy Planells (representant 6è primària)

Vicepresidenta: M. Antònia Janer (representant 2n ESO)

Secretària: Xisca Mora (representant de 5è)

Tresorer: Felip Palou (representant de 4 anys)

Vocals:

Catalina Escanelles (representant de 3 anys)

Xavier Sastre (representant de 5 anys)

Catalina Simó (representant de 1r primària)

Amparo Sánchez ( representant de 2n primària)

Xisca Oliver i Neus Guillem ( representats de 3r primària)

Fina Méndez (representant de 1r ESO)

Maria Amengual (representant de 3r ESO)

Juan Manuel Hernández (representant UEEC)

Juana M. Riera (representant de 4t ESO)

Magdalena Cabot (Direcció)

Excusen la seva absència:

Rosa M. Silveira (representant de 4t primària) 

Quan són les 18:00 hores el president dóna inici a la sessió amb el següent 



Ordre del Dia

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

S’aprova per unanimitat l’acta de dia 4 de desembre de 2012.

2. Canvi de compte bancari

S’informa  que  ja  s’ha  canviat  el  compte  bancari  a  Banca  March.  També  s’informa  de  la 

quantitat de diners que té l’Apa (3.500 €). Els assistents constaten que l’estat de comptes és 

el correcte, després de haver fet tots els pagaments pendents, inclòs el corresponent a la  

loteria de Nadal.

3. Camisetes APA

La finalitat de la venda de les camisetes de Sant Antoni (2013), serà que els beneficis vagin 

destinats a l’Aula UEEC i d’altres necessitats que hi pugui haver. Les camisetes es posaran a la 

venda a partir de dilluns 14 de gener amb un únic preu unitari de 8€.

Es proposa que els infants de la Coral que han de fer el “IV Concert Solidari de les escoles 

cooperatives” el proper dia 15 de gener se’ls pugui fer un preu especial.

4. Festa de Sant Antoni

S’informa que la Festa de Sant Antoni se celebrarà el proper dijous 17 de gener. S’acorda que 

l’APA serà l’encarregada de convidar al vi. L’escola enviarà una circular amb tota la informació 

referent a aquest dia.

5. Reciclatge de llibres

S’informa que ja s’ha posat en marxa el tema de reciclatge de llibres. S’ampliarà la informació 

en les properes reunions.

6. Torn obert de paraules

La representant de 5è de primària exposa una demanda referent a la sol·licitud d’una ajuda 

per a l’equip de bàsquet de l’escola destinada a comprar un equipatge (camiseta i calçons),  

que  els  infants  pugin  lluir  els  dies  que  tenen  partit  amb  altres  equips.  S’acorda  que  es 

presentin pressupostos i se n’estudiarà la concessió.

La representant de  2n d’ESO proposa fer un curset de cuina i demana a la directora si n’Aina,  

la cuinera de l’escola, estaria disposta a impartir-lo. La directora informarà de la decisió.

Queda fixada la propera reunió d’APA per a dia 5 de febrer de 2013, a les 18 hores.

Sense més temes a tractar, a les 20:15 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària,  

n’estenc aquesta acta.

Secretària ViP

Xisca Mora Nicolás Bordoy
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