
MEMÒRIA DE L’APA DEL CURS 2015-2016

Les actuacions que l’APA ha duit a terme durant el curs 2015-2016 han estat 
les següents:

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

A 3 de novembre 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 2n d'ESO.

• Com a vicepresidenta: Mònica Sala, representant de 1r de primària.

• Com a secretari: Jeroni Vera, representant de 3r de primària.

• Com a tresorera: Francisca Martínez, representant de 2n de primària 

• Com a vocals: 
 Alícia Martínez (representant de 3 anys)

 Amaranta Ripoll (representant de 4 anys)

 Cristina Serra (representant de 5 anys)
 Susana Martínez (representant de 4t primària)
 Helena Rodríguez (representant de 5è de primària)
 Alícia Llabrés (representant de 6è de primària)
 Joan Mateu Llodrà (representant 1r ESO)
 Maria Roig i Paola Maddonni (representants 3r ESO)
 Antònia Vidal (representant de 4t ESO)
 Maria del Mar Soler (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 2015/2016
 
INGRESSOS (I)  PRESSUPOSTAT EXECUTAT
Caixa efectiu (rema-
nent cursos anteriors)  136,67 € 

136,67 € 

Banc (remanents cur-
sos anteriors)  1.591,88 € 

1.591,88 €

Quotes families APA 
2015/2016  4.860,00 € 

4.880,00 €

TOTAL INGRESSOS  6.588,55 € 6.608,55 €

DESPESES (D)  PRESSUPOSTAT EXECUTAT

Festes programades 
Festa xocolatada- con-
curs coques desembre  250,00 € 

335,34 €

Festa Sant Antoni ge-
ner  150,00 € 

112,75 €

Festa Carnestoltes fe-
brer  50,00 € 
Festa Sant Jordi  150,00 € 80,00 €
Festa Fi de curs juny  150,00 € 100,00 €
  
Altres despeses  
Col.laboració 4 ESO fi 
de curs  200,00 € 

200,00 €

Servei de guarderia  400,00 € 546,00 €
Subvenció oberta a 
activitats extraesco-
lars  1.000,00 € 

786,71 €

Ajuda solidària a famí-
lies per viatge estudis  200,00 € 

341,00 €

Camisetes "Apa Staff"  154,78 € 154,78 €
Despeses bancàries  40,00 € 
Despeses Intercanvi 
de llibres  400,00 € 

388,30 €

Donació escola Mata 
de Jonc  1.500,00 € 

1.500,00 €

Altres 0,00 € 33,82 €

TOTAL DESPESES  4.644,78 € 4.578,70 €



TOTAL (I-D) 
(SUPERÀVIT-DÈFI-
CIT)  1.943,77 € 

2.029,85 €

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  16  de  desembre  i  es  va 
convidar a xocolata, es va fer sorteig de paneres de Nadal i es 
van entregar premis del concurs de coques per mullar que es va 
organitzar.

• Festa de Sant Antoni:  es va celebrar dia 19 de gener i es va 
convidar a vi i es va fer càrrec del cost de la llenya.  

• Carnestoltes: es va celebrar dia 4 de febrer i es va organitzar un 
Photo-Call.  

• Festa de Sant Jordi: durant la setmana de celebració de la festa 
de Sant Jordi es va instal·lar un mural per a la col·locació de cites 
literàries i posteriorment es va realitzar un llibre commemoratiu. 
També  es  va  fer  una  aportació  econòmica  a  la  Comissió  de 
biblioteca per a la panera literària que varen sortejar.

• Xerrada  sobre  Assetjament  Escolar  a  càrrec  de  la  Policia 
Nacional: es va convidar a un petit refrigeri posterior a la xerrada 
(coques i begudes)

• Xerrada  “Una  esperança  en  la  tragèdia:  nins  refugiats”,  a 
càrrec de Natalia Rodríguez García, educadora social del centre 
d’acollida ICC de Berlín.

• Participació  i  aportació  econòmica  en  el  projecte  de 
socialització de llibres

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

• Campanya de recollida de juguetes

• Participació  en  la  posada  en  marxa  del  projecte  “Rutes 
escolars a peu”, juntament amb l’escola i l’Ajuntament de Palma.

• Impuls de la senalla ecològica amb Coanegra S. Coop.

• Col·laboració  amb  el  Club  d’handbol de  l’escola,  amb  una 
subvenció de 786,71€. 



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

• Ajudes  econòmiques viatges  d’estudis  d’ESO: S’ha  fet  una 
aportació de 341 euros.

• Donació a l’escola Mata de Jonc: es va celebrar  una reunió 
prèvia  entre  representants  de  la  Junta  de l'APA i  el  gerent  de 
l'escola sobre les necessitats de l'escola i la possibilitat d'ajudes 
per part de l'APA. S’ha fet una aportació de 1.500 euros.

• Convocatòria  de  l’Assemblea  General  Ordinària de  l’APA,  a 
celebrar dia 14 de juny.

• 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

• Revisió i canvi d’Estatuts de l’APA.

• Preparació del calendari per a sol·licitud 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 oferides 
per l’APA.

• Actualització del díptic informatiu de l’APA.

• Per a poder dur a terme totes aquestes accions,   juntament amb les 
accions habituals  de  l’APA i  les  accions no programades que puguin 
sorgir  durant  el  proper  curs  escolar,  es  proposa  un  augment  de  les 
quotes d’un euro per família, passant de 20 a 21 euros.


