
 

 

 

MEMÒRIA DE L’APA DEL CURS 2016-2017 

 

Les actuacions que l’APA ha duit a terme durant el curs 2016-2017 han estat 
les següents: 

 

I. CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA RECTORA DE L’APA 

 

A 1 de desembre es designen els nous membres i Junta de l’APA de Mata de 

Jonc:      

• Com a presidenta i representant de l’APA al Consell Escolar: Xisca 
Mora, representant de 3r d'ESO. 

• Com a vicepresidenta: Silvia Lahuerta Villar, representant de 5 anys. 

• Com a secretari: Jeroni Vera, representant de 4t de primària. 

• Com a tresorera: Aina Salvà Tejedor, co-representant de 2n de primària  

• Com a vocals:  
▪ Paula Cabanillas (representant de 3 anys) 

▪ Malena Mas Bover (representant de 4 anys) 

▪ Dione Butler (representant de 1r primària) 

▪ Xim Pereyra Augé (co-representant de 2n de primària) 

▪ Susanna Escobar Mora (representant de 3r de primària) 

▪ Joan Lluís Miró (representant de 5è de primària) 

▪ Helena Rodríguez (co-representant de 6è de primària) 

▪ Mireia Planells (co-representant de 6è de primària) 

▪ Assumpta Mas Liñares (representant 1r ESO) 

▪ Maria Àngels Ramon de Pablo (representant 2n ESO) 

▪ Marga Garí Bibiloni (co-representant 4t ESO) 



▪ Maria de Lluc Pons Pons (co-representant 4t ESO) 

▪ Ana Nicolás (representant aula UECC) 

 

L’APA vol destacar i agrair la participació, a totes les reunions, de la directora 

del centre, Teresa Llompart. Durant tot el curs ha atès amb diligència les 
sol·licituds d’informació, exercit d’enllaç entre els pares i l’equip directiu de 
Mata de Jonc i facilitat les explicacions que l’APA necessitava per dur a terme 
les seves funcions.  

 

 

II. ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2016/2017 

(Veure document adjunt) 

 

 

III. ACTIVITATS QUE HA ORGANITZAT O SUBVENCIONAT L’APA 

 

• Guarderies en dies convinguts, com per exemple durant reunions 
de pares, dies de jornada continuada, xerrades. 

• Xocolatada: es va celebrar el dia 20 de desembre: es va convidar 

a xocolata i es van entregar premis del concurs de coques per 
mullar que es va organitzar. 

• Festa de Sant Jordi: durant la setmana de celebració de la festa 
de Sant Jordi es va organitzar un sorteig de 5 targetes-regal (lots 
de llibres), en el que, per a participar-hi, els alumnes havien de 
presentar punts de llibres elaborats per ells mateixos, i que van 
quedar exposats a l’escola durant tota la setmana. 

• Xerrada a càrrec de “Mallorca sense fam” 

• Xerrada a càrrec de l’Associació RANA 

• Xerrada sobre “Turisme Sostenible: Intercanvi de casa” 

• Taller sobre pràctiques restauratives 

• Presentació del projecte “Camí Escolar”, dins les jornades 
sobre urbanisme organitzades per l’Ajuntament de Palma. 

• Realització d’un qüestionari sobre interessos de les famílies 

• Posada en marxa de la Comissió de Treball per a 
l’actualització dels Estatuts de l’APA 

• Campanya de recollida d’aliments: Un any més es va 
col·laborar amb Mallorca sense fam. 



• Posada en marxa de la línia d’ajudes  a les activitats 
extraescolars: 

• 600 € per al Club Handbol Mata de Jonc. 

• 201,80 € per a l’agrupació “Rebombori Matajonquer”. 

• 195 € per a la Comissió de la Biblioteca. 

• Col·laboració festa final de curs 4t d’ESO: S’ha fet una 
aportació de 200 euros. 

• Donació a l’escola Mata de Jonc: S’ha fet una aportació de 

1.500 euros. 

• Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de l’APA, a 
celebrar dia 15 de juny. 

• Organització de la Festa de Final de Curs 

• Posada a disposició d’actes i circulars de l’APA al Web de 
l’escola. 

 

 

 

IV. ACCIONS PREVISTES PER AL CURS VINENT DES DE L’APA 

 

• Canvi d’Estatuts de l’APA. 
 

• Continuació amb la línia d’ajudes per a totes les activitats extraescolars 
que es facin a l’escola, posterior estudi i aprovació per part de l'APA, i, 
una vegada cobrades les quotes, fer efectius els pagaments. Per a 
qualsevol concessió d'ajudes, les diferents seccions hauran de presentar 
projecte i posterior justificació en forma de factures. 
 

• Preparació del calendari de xerrades per a pares i/o alumnes ofertes per 
l’APA, segons els resultats obtinguts del qüestionari realitzat sobre 
interessos de les famílies. 
 

• Actualització del díptic informatiu de l’APA. 
 

 
 

 
 


