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

Núm. de la sessió: 5

Data: 6 de febrer de 2018

Horari: 16.15h

Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:

Aina Capó Barceló (representant de 3 anys)

Neus Sastre Barros (nova representant de 4 anys)

Joana Fiol Amengual (representant de 5 anys)

Catalina Escanellas Alorda (representant de 1r primària)

Neus Mercant Almagro (representant de 2n primària)

Xim Pereyra Augé (co-representant de 3r primària)

Montserrat Patiño García (representant de 4t primària)

Noemí Vallespir Picó (representant de 5è de primària)

Laura Cortès Martí (representant de 6è de primària)

Maria Serra Vanrell (representant de 1r ESO)

Joan Aguiló Sabater (representant 2n ESO)

Maria Àngels Ramon de Pablo (representant 3r ESO)

Gemma Balançat (representant 3r ESO)

Xisca Mora Vila (representant 4t ESO)

Maria del Mar Soler Mora (UEEC)

Federic Sbert  (Direcció)



ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió 
anterior

2. Estat de comptes

S’ha cobrat de la FAPA d’aquest curs 267 €. Actualment al compte: 6484,92 €. 
S’han pagat 66 € en efectiu per les guarderies i queden 15,18 € en caixa. 

3. Comunicació amb les famílies

Homogeneïtzar la transmissió que es fa des dels membres de la junta als 
diferents cursos. Es recomana enviar correus electrònics més que whatsap. 

Tot el que vulguin traslladar les famílies a l’escola (propostes, conflictes, 
preocupacions ...) ha de ser via tutor/a. 

 

4. Estatuts

Es convocarà una assemblea extraordinària per aprovar-los. 
Ha canviat el nom de l’associació de mares i pares d’APA a AMIPA (fet que ja 
es va decidir el curs passat).

5. Patis 

La directiva comenta que s’han pres una sèrie de mesures per millorar el 
funcionament del pati petit per a infantil, primer i segon de primària de 12:30 a 
14:00 hrs. Els pilars de la iniciativa són els següents:

- Fer un reforç en el personal (monitors) que acompanyen als alumnes al pati.
- La Cooperativa Jonquers integrada per alumnes de l’escola i sempre amb el 
suport de la comissió de biblioteca, oferiran un espai de lectura i activitat més 
pausada per enriquir les hores de lleure dels alumnes més petits.
- Els alumnes d’ESO organitzaran, amb la supervisió dels seus tutors, activitats 
de lleure pels alumnes del Pati Petit.



6. Torn obert de paraules 

Organització i preparació de la transimissió de la comunicación per a la jornada 
de carnestoltes de dijous 8 de febrer:

- Les portes de l’escola s’obriran a les 15,00h. A les 15,30h al Pati Gran 
començarà la desfilada dels alumnes acompanyats de l’actuació musical dels 
Burruños.
- A partir de les 16,00h els pares s’han de fer càrrec dels seus fills tret dels 
alumnes que fan extraescolars o que tenen servei de guarderia. Aquests 
alumnes quedaran amb els monitors corresponents gaudint de la festa fins les 
17,00h. 
- Es demana que es comuniqui previament als tutors, via agenda, en cas que a 
algun alumne el vingui a recollir un adult que no siguin els pares.  
- A partir de les 16,00h i fins que acabi la festa, els pares són els responsables 
del seus fills. Es recorda que a partir d’aquesta hora l’equip docent ve a gaudir 
de la festa amb les famílies. 
- L’espai destinat a la celebració de la Rua és el Pati Gran. Es demana als 
pares que informin als seus fills que no es podrà jugar als altres patis. 
- En cas de pluja, la Rua amb les famílies quedarà suspesa. Els alumnes 
gaudiran de la festa i de l’actuació dels Burruños acompanyats dels seus 
mestres dins l’horari habitual de l’escola. 


