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

Núm. de la sessió: 6
Data: 6 de març 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)
Gemma Balançat (representant 3r ESO)
Xisca Mora Vila (representant 4t ESO)
Patrícia Busquets (Direcció)

ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió
anterior
2. Estat de comptes
Actualment al compte: 5730,47 €. Dels 6484,92 € del mes passat, s’han pagat
per la rua 267,40 € al Forn des Pont per les ensaïmades de tallades i 400 € als
Burruños. Es tornen 21 € en concepte de quotes duplicades a tres famílies de
l’escola: una de 5 anys, una de primer de Primària i una de sisè de Primària.
En efectiu queden 34,18 € en caixa.

3. Revisió de la festa de Carnestoltes
Elevat grau de satisfacció però es pot millorar la integració pares, alumnes,
grup musical... Es fa la demanda de crear una comissió mixta de festes que
integri professorat i membres de l’AMIPA. El valor del professorat rau en la
seva experiència i en el coneixement dels equipaments.
S’agraeix al professor Jaume Bueno la seva ajuda per animar la festa després
del grup musical aportant un equip de música.
Es transmet el descontent d’alguns pares de tercer d’ESO pel fet de que es
regalassin ensaïmades el dia que venien coques pel viatge d’estudis. Per
properes ocasions s’haurà de millorar la comunicació.

4. Enquesta econòmica
Ja està enllestida per ser enviada als pares l’enquesta econòmica per fer que
els pressupostos siguin participatius.

5. Subvencions
La comissió de biblioteca demana una subvenció de 200 € per organitzar
activitats per Sant Jordi.
El club d’hanbol demana la subvenció anual. Han de fer-ho presentant una
factura proforma en la que constin el concepte i el seu cost

El grup de quart d’ESO se’n va a la neu i se’ls hi regalarà un buf amb el logo de
l’escola i els noms dels membres del curs. Aquest regal, en el qual s’aprofita
l’avinentesa del viatge a la neu, és en concepte de final d’estança a l’escola.
Per fer efectiva aquesta compra es sol·liciten a l’APIMA 54,83 € i es resol
positivament.

6. Patis
S’han rebut possibilitats de formació per a millorar els patis des de
l’organització CREIX hi ha una família que té algunes propostes i se la
convidarà a la propera junta de l’AMIPA el 10-04-2018.
També, a través del Departament d’Atenció a la Diversitat de la Conselleria hi
ha formació en patis inclusius.
S’han d’atendre les propostes per vehicular la millor opció per a la formació i
posada en pràctica dels patis inclusius.

6. Torn obert de paraules
Per la festa de final de curs hi ha un grup de pares que han muntat un grup de
música i s’ofereixen per tocar durant, aproximadament, 45 minuts i després
pinxar música. Es transmet aquesta proposta a la comissió de festes.
Per l’intercanvi del grup de primer d’ESO amb l’escola La Gavina que tindrà lloc
del dilluns 16 d’abril al divendres 20 d’abril, el dijous 19 s’organitzarà al centre
el sopar de benvinguda.
El 19 de maig haurà diada de famílies i durant el dematí-migdia l’escola estarà
oberta.
Per a les possibles famílies noves a 3 anys la directiva farà jornada de portes
obertes en funció de la demanda començant el dijous 15 de març. La quota de
l’AMIPA es mantindrà en 21 €.
Els interessats en inscriure els seus fills a l’escola han de telefonar a Secretaria
i els hi proposaran una data on hi hagi lloc.

Per a la vaga del 8M està autoritzat l’alumnat de tercer i quart d’ESO i ho han
de sol·licitar per escrit a la Directiva (amb signatura dels pares per a notificarho). L’escola estarà oberta amb els Serveis Mínims. A dia d’avui, 15 dels 27
professors del Claustre han informat que s’adheriran a la vaga convocada en el
dia internacional de la dona.
Sense més temes a tractar es conclou la reunió de l’AMIPA a les 18:25 minuts.

