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

Núm. de la sessió: 3

Data: 1 de desembre de 2016

Horari: 16.30h

Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:

Paula Cabanillas (representant de 3 anys)

Malena Mas Bover (representant de 4 anys)

Silvia Lahuerta Villar (representant de 5 anys)

Dione Butler (representant de 1r primària)

Aina Salvà Tejedor (co-representant de 2n primària)

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

Susanna Escobar Mora (representant de 3r de primària)

Jeroni Vera (representant de 4t de primària)

Joan Lluís Miró (representant de 5è de primària)

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

Assumpta Mas Liñares (representant 1r ESO)

Maria Àngels Ramon de Pablo (representant 2n ESO)

Xisca Mora (representant 3r ESO)

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



Ana Nicolás (representant aula UECC)

Teresa Llompart (representant de la Direcció)

Ordre del dia

1. Relleu a la Junta (representant de 5 anys)
2. Lectura i aprovació de l’acta anterior
3. Informació revista 40è aniversari
4. Estat de comptes. Canvi d'entitat bancària. Acords a adoptar, si escau.

5. Estatuts APA. Situació actual.

6. Informació esdeveniment solidari

7. Qüestionari sobre interessos de les famílies

8. Informació xerrada Associació Rana

9. Torn obert de paraula

Desenvolupament i acords de la sessió

1. Relleu a la Junta (representant de 5 anys)

• Es presenta la nova representant de la classe de 5 anys, Silvia Lahuerta Villar, en 

substitució de n'Amaranta Ripoll  Frau. També serà la nova vicepresidenta de la 

Junta.

2. Lectura i aprovació de l’acta anterior

• S'aprova per unanimitat l'acta de la reunió anterior.

3. Informació revista 40è aniversari

• Catalina Escanellas, antiga alumna i mare de l'escola, presenta el projecte, ideat 

per un grup d'ex-alumnes i pares de l'escola, de realització d'una edició especial 

“40è aniversari” de la revista “Sa Branqueta” (revista periòdica que es publicava, fa 

uns anys, sobre la vida quotidiana dins l'escola). En aquest cas, la idea és realitzar 

un audiovisual sobre el funcionament de l'escola explicat des del punt de vista dels 

diferents agents que la formen, per a que es pugui presentar per la festa de Sant 

Jordi. Per a això, sol·licita col·laboració a l'APA, tant des del punt de vista econòmic 

com des del punt de vista de divulgació i recerca de persones relacionades amb 

l'escola que puguin ajudar en el procés de creació.



• En aquest sentit, Teresa Llompart, explica que, des de la comissió “40è aniversari” 

s'estan organitzant diferents actes commemoratius durant tot el curs escolars. Els 

primers,  la ruta matajonquera, que es va haver  d'ajornar per desacords amb la 

policia  local  de  Palma i  “Jonc  &  Swing”  que  es  realitzarà  el  proper  dia  10  de 

desembre.

4. Estat de comptes. Canvi d'entitat bancària. Acords a adoptar.

• La presidenta informa que en l'actualitat l'APA compta amb les mateixes quantitats 

que es van indicar a l'anterior reunió. Des de la darrera la reunió de la Junta s'han  

pagat  201  euros  de  guarderies,  177,74  euros  corresponents  al  programa  de 

reciclatge de llibres i 267 euros corresponents a l'assegurança de la FAPA (no se 

sap si estan passats pel banc). La presidenta informa que aquest import depèn del 

numero de famílies que té cada associació, en el nostre cas, 236 famílies.

• La tresorera presenta a la Junta la  proposta de pressupost  per al  curs escolar 

2016/2017, tenint en compte, com a ingressos, el remanent que hi ha actualment al 

compte bancari i les quotes de les famílies i que es mostra a continuació:



• En el cas de la subvenció a les activitats extraescolars, Xisca Mora, representant 

de  3r  d'ESO,  proposa  que  el  coordinador  de  les  activitats  extraescolars,  Fede 

Sbert, sigui el que faci arribar la informació a les diferents activitats extraescolars 

de l'existència d'aquesta subvenció i del procediment per a poder sol·licitar-la. La 

Junta hi està d'acord.

• S'acorda marcar dia 30 de gener com a termini de presentació de sol·licituds per a 

l'ajuda a activitats extraescolars, per a que en la reunió de dia 7 de febrer poder 

procedir al seu estudi i aprovació.

• Xim Pereyra, co-representant de 2n de primària, proposa avançar el cobrament de 

les quotes a principi  de curs escolar,  per  a disposar  d'aquests diners durant  el 

mateix  curs  escolar  en  la  que  se  realitzin  les  diferents  activitats  proposades  i 

subvencionades.  La Junta acorda avançar  el  cobrament de les quotes del  curs 

2016/2017 al mes de gener, i a partir del curs vinent, realitzar el cobrament de les 

quotes durant el mes d'octubre.

• Una  vegada  rebuda  la  informació  sobre  el  projecte  presentat  per  Catalina 

Escanellas, i tenint en compte que en el pressupost presentat hi ha un superàvit de 

2.336,55 euros, s'acorda afegir al pressupost una partida de fins a 1.000 euros per 

a  la  realització  de  projectes  que  vagin  sorgint  en  relació  al  40è  aniversari  de 

l'escola.

• S'acorda eliminar el compte que té l'APA a Caixa de Colonya i obrir-ne un de nou al 

Banc de Sabadell, per a facilitar les operacions bancàries que realitza l'APA. La 

tresorera realitzarà les gestions necessàries per a saber els documents neccessaris 

per a obrir aquest compte.

5. Estatuts APA. Situació actual.

• Amb la informació enviada per part de la presidenta de l'APA, amb els documents 

previs, i per part d'Helena Rodríguez, co-representant de 6è de primària, sobre el 

registre d'associacions i documentació necessària sobre canvi de nom de l'APA, es 

crea una comissió per a l'actualització i adaptació als temps actuals dels estatuts 

de  l'APA,  formada  per  Paula  Cabanillas,  representant  de  3  anys;  Malena  Mas 

Bover, representant de 4 anys; Assumpta Mas Liñares, representant de 1r d'ESO i 

Maria Àngels Ramon de Pablo, representant de 2n d'ESO.

• S'acorda que en la reunió de la Junta del mes de març, es presentarà una proposta 



dels nous estatuts.

• La  presidenta  informa  que  amb  l'assegurança  de  l'APA  hi  entra  un  servei 

d'assessorament jurídic gratuït, per a poder validar els estatuts abans de la seva 

presentació al registre d'associacions.

6. Informació esdeveniment solidari

• La presidenta informa que els responsables de l'Associació que va realitzar una 

xerrada els curs passat a l'escola organitza una diada solidària el proper dia 11 de 

desembre i sol·licita a l'APA fer-ne difusió entre tots els pares i mares de l'escola.  

S'acorda fer una circular informativa i penjar-la a la pagina web el proper dia 5 de 

desembre.

• S'aprofita  per  recordar  que la  campanya  de recollida  d'aliments  per  a  Mallorca 

sense Fam serà del 12 al 16 de desembre, i que els aliments més necessaris són 

sucre i aliments infantils. La xerrada de Mallorca sense Fam serà dia 12 a les 16.30 

hores i anirà destinada a tota la família, també per als alumnes a partir de 2n cicle  

de primària. Hi haurà servei de guarderia. Se farà circular informativa i es penjarà a 

la pagina web el proper dia 7 de desembre.

7. Qüestionari sobre interessos de les famílies

• Assumpta Mas, representant de 1r d'ESO, presenta el qüestionari que ha preparat i 

que, prèviament ja havia enviat als membres de la Junta, sobre els interessos dels 

pares i mares de l'escola sobre activitats que pugui dur a terme l'APA.

• La presidenta demana que s'afegeixi al qüestionari un recordatori de que totes les 

activitats que es realitzin comptaran amb servei de guarderia i que en el qüestionari 

s'especifiqui que aquest formulari és anònim.

• S'aprova el document presentat i  s'acorda enviar-ho a tots els pares i mares de 

l'escola i marcar el termini per a l'enviament dels qüestionaris per a dia 9 de gener.

8. Informació xerrada Associació Rana

• S'informa que aquesta xerrada es realitzarà dia 2 de febrer a les 16.30 hores i que 

anirà destinada només a pares i mares.



9. Torn obert de paraula

Teresa Llompart, representant de la Direcció, agraeix la difusió que es va fer sobre les  
eleccions al Consell Escolar. Informa que la participació va ser del 26%, el que suposa un 
increment de 0.2% sobre els resultats de les anteriors eleccions. Ta mbé informa que a la  
pagina web es poden consultar els nous representant elegits.
Com a resposta a les demandes exposades en l'anterior reunió, presenta analítica d'aigua 
de l'aixeta del  menjador,  on  es veu que tots  els  paràmetres analitzats  són correctes. 
També  informa  que,  a  partir  d'ara,  a  totes  les  sortides  que  durin  tot  l'horari  escolar,  
s'inclourà al menu, una botella d'aigua individual addicional.
També  informa  que  UNICEF  s'ha  posat  en  contacte  amb  l'escola,  per  a  que  pugui 
participar en un estudi on es realitzaran reunions-entrevistes amb 5 grups diferents dels 
agents que conformen la comunitat educativa: Equip directiu, Claustre, personal docent, 
alumnat i pares. Aquests grups estaran formats per entre 5 i 12 persones, i les reunions es 
realitzaran els dies 24 i 26 de gener a les 10 hores. Sol·licita que se'n faci difusió per a 
que es presentin voluntaris en el grup de pares i mares. Tres representants de l'APA es 
presenten com a voluntaris.
Per  finalitzar,  informa que ella  mateixa i  Helena Rodríguez,  co-representant  de 6è de 
primària, varen participar en les Jornades sobre urbanisme organitzades per l'Ajuntament 
de  Palma  per  a  presentar  el  projecte  de  “Camí  Escolar”.  A conseqüència  d'aquesta 
participació, des de la Regidoría d'Urbanisme s'han posat en contacte amb l'escola per a 
presentar el projecte que s'està preparant per a la remodelació del barri.

Xim Pereyra Augé , representant de 2n de primària, ens explica que s'ha fet un estudi  

sobre barrals d'aigua de Sant Hilari per veure si seria possible el seu ús al menjador de 

l'escola. La directora ho consultarà.

També proposa fer una d'enquesta per a les activitats extraescolars. Quant al pressupost 

d'ajuts  i  subvencions  per  a  aquestes  finalitats  demana  que  es  vehiculi  a  través  el/la  

coordinador/a de les activitats extraescolars.

Paula Cabanillas , representant de 3 anys, demana que en algun lloc accessible als pares 

es pengin les fotos del personal docent i no docent de l'escola.

Susanna  Escobar  Mora,  representant  de  3r  de  primària,  demana  si  l'escola  podria 

implantar  una  plataforma  tipus  «Alexia»  per  poder  comunicar-nos  pares  i  docents  al 

respecte del seguiment dels nostres fills. La directora explica que ja s'han fet passes, tot i  

que per ara a nivell claustre, amb el «Click Edu».

Joan Lluís Miró, representant de 5è de primària, comenta que durant les campanyes de 

votació del Consell Escolar, els escrits podrien acompanyar-se d'una foto dels candidats.

També proposa que, cas d'actualitzar els Estatuts de l'APA, des de l'Escola Superior de 



Disseny ens poden ajudar amb l'actualització del logotip de l'APA. També ofereix aquesta 

ajuda per al muntatge del possible vídeo commemoratiu del 40è aniversari de l'APA.

Sense més temes a tractar a les 19.10 hores, la presidenta Xisca Mora aixeca la sessió  

de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau

El secretari La presidenta


