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

Núm. de la sessió: 2

Data: 25 d'octubre de 2016

Horari: 16.30h

Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:

Paula Cabanillas (representant de 3 anys)

Malena Mas Bover (representant de 4 anys)

Amaranta Ripoll Frau (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)

Mireia Planells (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)



Marga Garí Bibiloni (co-representant 4t ESO)

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

Ana Nicolás (representant aula UECC)

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Constitució de la nova Junta i elecció de càrrecs
3. Estat de comptes

4. Informació d'assumptes pendents i ratificació de la sessió extraordinària

5. Documentació FAPA

6. Torn obert de paraula

Desenvolupament i acords de la sessió

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior

• Es llegeix l'acta de la reunió anterior i s'aprova per unanimitat.

2. Constitució de la nova Junta i elecció de càrrecs

• Es demanen voluntaris per a dur a terme els càrrecs de vicepresident-a  i tresorer-

a, ja que la presidenta i el secretari actuals anuncien que continuen en el càrrec.

• La Junta queda constituïda així com es presenta a continuació:

Paula Cabanillas (representant de 3 anys)

Malena Mas Bover (representant de 4 anys)

Amaranta Ripoll Frau – Vicepresidenta - (representant de 5 anys)

Dione Butler (representant de 1r primària)

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

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

Susanna Escobar Mora (representant de 3r de primària)

Jeroni Vera – Secretari - (representant de 4t 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)

Xisca Mora - Presidenta i Representant APA al Consell Escolar - (representant 

3r ESO)

Marga Garí Bibiloni (co-representant 4t ESO)

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

Ana Nicolás (representant aula UECC)

3. Estat de comptes

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

que es van indicar a l'anterior reunió. El mateix dia de la reunió s'ha fet un taló de  

177,74 euros, corresponents al pagament a la Distribuïdora Rotger (Reciclatge de 

llibres). Queda pendent el pagament de la guarderia de 36 euros i les guarderies de 

les reunions de pares.

4. Informació d'assumptes pendents i ratificació de la sessió extraordinària

• Se confirma que la data de la xocolatada serà dia 20 de desembre, una vegada que 

la direcció indica que no hi  ha cap problema per fer-la aquest dia.  Després de 

vàries propostes, es decideix que el premi del concurs de coques serà una panera 

amb productes de comerç just. L'encarregada serà Paula Cabanillas, representant 

de 3 anys.

• La recollida d'aliments, una vegada consensuat amb l'Associació Mallorca sense 

Fam, es realitzarà la setmana del 12 al 16 de desembre. També es realitzarà una 

xerrada  orientada  a  tota  la  família  dia  12  de  desembre.  També  se  proposa  la 

primera setmana de febrer per a fer les xerrades de l'”Associació RANA”.

• En aquest  punt,  alguns  representants  indiquen  que  durant  aquest  curs  escolar 



s'han de plantejar xerrades i activitats que siguin interessants per als pares per a 

que aquestes tenguin més participació. S'acorda realitzar una enquesta per a que 

tots els pares puguin aportar el  seu punt de vista,  i  amb els resultats obtinguts 

poder organitzar un calendari d'activitats. Assumpta Mas, representant de 1r d'ESO, 

s'encarregarà de preparar l'enquesta.

• S'acorda el calendari de reunions de l'APA per a aquest curs escolar:

1 de desembre; 10 de gener; 7 de febrer; 7 de març; 4 d'abril; 2 de maig i 6 de juny. Totes 

les reunions es realitzaran a les 16.30 hores.

• S'informa als nous representants la situació actual de la modificació dels Estatuts 

de  l'APA.  La  presidenta  de  l'APA  enviarà,  a  tots  els  representants,  tota  la 

documentació passada sobre aquest tema. I Helena Rodríguez, co-representant de 

6è de primària, enviarà informació sobre el registre d'associacions i documentació 

necessària sobre canvi de nom de l'APA.

5. Documentació FAPA

• La presidenta informa que la causa de l'avançament de la present reunió és degut 

a la necessitat de formació de la Junta per a poder presentar dins el termini marcat 

la documentació necessària (entre d'altres, el certificat de la constitució de la Junta) 

per a poder tramitar l'assegurança de FAPA.

6. Torn obert de paraula

Com a resposta a la consulta realitzada per Paula Cabanillas, representant de 3 anys, en  
l'anterior  reunió,  la  direcció  explica  l'organització  de  l'escola  cooperativa,  els  diferents 
agents que la formen i les seves funcions: Gerència, Assemblea, Consell Rector, Equip 
Directiu, Claustre i Consell Escolar. En aquest punt, se recorda que hi ha vacant una plaça 
de  representant  de  pares  al  Consell  Escolar,  i  que  encara  no  s'hi  ha  presentat  cap 
candidatura. Es demana a tots els representants que informin ala pares per a que s'animin 
a presentar-s'hi.

Xim Pereyra Augé, co-representant de 2n de primària, indica que hi ha interès per a que 
es  realitzin  dues  noves  activitats:  Cuina  i  Circ.  La  direcció  indica  que  faci  arribar  la 
proposta a Fede Sbert, encarregat d'activitats extraescolars.
També fa saber a la direcció la preocupació que hi ha entre molts pares que l'aigua que se 
serveix als alumnes durant el dinar sigui aigua de l'aixeta i si hi hauria possibilitat d'alguna  
alternativa. La direcció explica que l'aigua que ofereixen al menjador és potable, que se 



fan  analítiques  d'aigua  regularment   i  que,  en  ocasions  anteriors,  ja  s'han  plantejat 
alternatives,  com  per  exemple  un  sistema  d'osmòsi,  però  tècnics  experts  han 
desaconsellat aquest sistema.

Jeroni Vera, com a portaveu d'Amaranta Ripoll, representant de 5 anys, proposa realitzar 
un programa d'higiene bucal després de dinar per als cursos d'infantil. La directora indica  
que organitzativament és complicat, però que qualsevol alumne pot rentar-se les dents  
després de dinar, però de manera autònoma i individual.
També informa sobre la demanda per part d'alguns pares per a que a les excursions dels 
cursos d'infantil, els professors duguin aigua addicional. La direcció indica que la majoria  
de les excursions es realitzen a peu, i és dificil dur aigua per a tots els alumnes durant  
l'excursió. La única solució és que els alumnes duguin una cantimplora més grossa. I que,  
en tot cas, si els professors veuen que hi ha necessitat, cap alumne se quedarà sense 
beure.

Susanna Escobar  Mora,  representant  de 3r  de primària,  proposa reduïr  el  preu per a 
activitats extraescolars quan hi hagi 3 o més membres d'una mateixa família que realitzin 
una mateixa activitat extraescolar. La direcció passarà la proposta a la gerència.

Sense més temes a tractar a les 19 hores, la presidenta Xisca Mora aixeca la sessió de la 

qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau

El secretari La presidenta


