MEMÒRIA DE L’APA DEL CURS 2013-2014
Les actuacions que l’APA ha duit a terme durant el curs 2013-2014 han
estat les següents:
I.

CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA RECTORA DE L’APA

A 5 de novembre es designen els nous membres i Junta de l’APA de Mata
de Jonc:
• Com a presidenta: M. Antònia Janer Pons, representant de 3r d'ESO.
• Com a vicepresident: Xavier Sastre Flexas, representant de 1r de
primària.
• Com a secretària: Xisca Mora Vila, representant de 6è de primària.
• Com a tresorera: Maria Fuster Simó, representant de 5 anys.
• Com a representant de l’APA de Mata de Jonc en el Consell Escolar:
Catalina Escanellas Alorda, representant de 4 anys.
• Com a vocals:
 Anna Noguera Güell, representant de 3 anys.
 Catalina Escanellas, representant de 4 anys.
 Cristina Caldentey Galmés, representant de 2n de primària.
 Amparo Sánchez Tapia , representat de 3r de primària.
 Xisca Oliver Bauzà , representant de 4t de primària.
 Lidia Martínez Rubio, representant de 5è de primària.
 Paola Maddonni Veri, representant de 1r d'ESO.

 Sebastià Gual Gual, representant de 2n d'ESO.
 Maria Amengual Herranz , representant de 4t d'ESO.
A la reunió de desembre s’anomena la representant d'UEEC, Maria del mar
Soler Mora.
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. ACTIVITATS QUE HA ORGANITZAT O SUBVENCIONAT
L’APA
• Guarderies en dies convinguts, com per exemple durant
reunions de pares, dies de jornada continuada, etc.
• Loteria de Nadal: enguany s’han jugat 2000€
l'administració de loteria ens ha regalat les paperetes.
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• Tancada: dia 28 de novembre, tots els estaments de l’escola
Mata de Jonc es varen tancar en protesta contra la LOMCE i
el TIL.
• Omplir el Menjador: dinàrem al menjador dia 11 de
novembre, per ajudar a cobrir despeses dels 15 dies de vaga.
• Xocolatada: es va celebrar el 17 de desembre i es va convidar
a xocolata i les famílies dugueren coques. Es va celebrar el
primer concurs de coques per sucar.
• Festa de Sant Antoni (dia 17 de gener): l’APA convida a vi i
es va fer càrrec del cost de la llenya.
• Buidam les aules: els dies 3 i 4 d'octubre es varen buidar les
aules per tal de donar suport als mestres.
• Assemblees generals: en dues ocasions l’APA va convocar
assemblees generals per decidir quines accions faria el
col·lectiu de pares i mares per tal de manifestar el seu rebuig al
TIL i LOMCE.

• Festa pre-manifestació: dia 27 de setembre, l’APA va
organitzar una festa amb l’objectiu de fer caliu per la
manifestació de dia 29 i la recollida de diners per donar suport
a la vaga de docents. En aquesta festa hi varen participar
diferents personalitats del món de la cultura: Toni Albà, Biel
Mesquida, Manel Camp i Nou Romancer.
• Manifestació: dia 29 de setembre, l’APA es va sumar amb
l’escola a la manifestació contra la LOMCE, TIL i les
retallades. L’APA va fer pancartes per poder dur a la
manifestació.
• Campanya de recollida d’aliments: amb Mallorca sense
fam, es va organitzar una campanya del 5 al 10 de desembre.
• Continuïtat de la senalla ecològica d’Això és Vida.
• Continuïtat de la col·laboració amb el Club d’handbol de
l’escola, amb una subvenció de 1000€. També se subvenciona
la Batukada amb 300€.
• Excursió a Cala Agulla: es va dur a terme dia 15 de juny,
amb l’ajuda de l’APA (servei d’autocar a un preu simbòlic
d’1€/persona).
• Festa de final de curs: dia 20 de juny. Col·laboració en
l’organització de la festa de final de curs "ECO FIRA".
Alguns membres de l’APA han participat en la Comissió de
Festes de l’escola per tal de consensuar el format final de la
festa. Cada classe s’ha encarregat d’organitzar el menjar i la
beguda corresponents. L’APA ha organitzat un concurs de
coques salades.
• Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària de l’APA,
a celebrar dia 18 de juny.
• Tal i com es va anunciar despres de Pasqua, s’ha formalitzat el
programa d’intercanvi de llibres. S’ha elaborat un protocol
que inclou una baremació per a l’assignació de llibres a les
famílies interessades. Dia 18 de juny té lloc el Mercadet
d’Intercanvi – Socialització de llibres, on es recullen els llibres
assignats.
• S'han fet dues comandes de dessuadores de CRIDA.
• Mobilització per la Marxa Verda.

• S'ha fet el I Concurs de disfresses per pares i mares. Hem tret
Drac de comparsa.
• S'han fet xerrades d'alimentació, de primers auxilis, d'infants
amb problemes d'aprenentatge i dislèxia.
• S'han fet tallers de Tècniques d'estudi.
• Posada a disposició d’actes i circulars de l’APA al Web de
l’escola.
• S'ha obert un compte a Caixa Colonya i s'ha cancel·lat el de
Banca March.
III. SUGGERIMENTS I PETICIONS DES DE L’APA
• Mantenir la quota de 20€ per a les famílies sòcies de l’APA.
• Fer sessions de tècniques d’estudi.
• Continuar amb taller per pares amb fills amb trastorns
d'aprenentatge.
• Potenciar l’intercanvi i socialització de llibres.
• Intentar continuar amb el projecte conjunt amb el Gob, per
ajudar a la Trapa.
• No fer paperetes de Nadal i fer alguna cosa en el seu lloc.
• Continuar la modernització d'alguns punts dels Estatuts.

