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

Núm. de la sessió: 4
Data: 9 de gener 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)
Xisca Mora Vila (representant 4t ESO)
Maria del Mar Soler Mora (UEEC)
Patricia Busquets Hidalgo (Direcció)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Estat de comptes: Això son els moviments que hi ha hagut al compte des de
la darrera reunió.
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6.730,92

7.007,16

-Al banc ara tenim; 6.730,92€
-El xec de 60€ correspon al pagament de les darreres guarderies.
-El xec de 200€ correspon a un reintegrament que es va fer per tenir diners a la caixa de
l'Apa i anar pagant les despeses de la xocolatada i altres que puguin anar sorgint.
D'aquí s'han pagat; 51,59 € per la panera i 67,13 € per la llet de la xocolotada. Ara a
caixa queden; 81,28 €.

Xim Pereyra comenta que l’altaveu amb micròfon tindrà un cost d’
aproximadament 50 € i s’efectuarà la compra.
3. Festa “Foc i Dimonis”: APA no organitza res, l’escola ho celebrarà el dia
19. Maria Serra convida a la Junta i a la Directiva de part del club
d’handbol al fogueró que farà al carrer Fàbrica. Es proposa que amb més
temps l’APA faci alguna activitat el 8 de febrer (Carnestoltes). Xaranga
per dia 8 (Los Burruños) contacta Xim. Concurs de disfresses: desfilada i
berenar: l’APA convida a ensimades de tallades. Si feim 2/classe= 26
ensimades. En Xim proposa preu especial al Forn des Pont (si ens les
duen i tallades).

•
•
•
•

•
•

•

14:30

hrs la Junta col·loca taules i ensimades.
15:00 hrs obertura de portes (famílies) i inici de música –
xaranga15:30 hrs Desfilada
16:00 hrs Berenada (ensimada de tallades –APA- i beguda –la
duen els de tercer d’ESO pel viatge d’estudis- , els tassons les
escuren els de tercer d’ESO).
Cada curs fa un pòster per decorar el pati amb temàtica
carnestoltes (proposar al Claustre – Patrícia-)
Foto call: duu alguns elements de disfresses (ulleres,
perruques, collars, capells, cartells amb missatges..) un marc
tipus polaroid (de cartró pintat de blanc)
17:00 hrs final de festa –cloenda-

Uns dies abans la Junta es reuneix per preparar el foto call i la disfressa de la
junta.
4. Menjador: a 5è de Primària diversos nins s’han queixat del menjar

(Noemí Vallespir): planificació (massa vegades fruita i ensalada),
vigilància, a vegades plats bruts, pa rossegat, a vegades no deixen
repetir. Els de 6è també se queixen del peix i demanen que no volen
quedar-se a menjador: el peix és cru i fa pudor. També hi ha queixes de
la vigilància de menjador i de pati. Patrícia diu que no ha notat canvis
respecte d’altres cursos. Els mestres dinen del mateix que els nins i no

han manifestat queixes. Explica la planificació (ha estat supervisada per
un metge endocrí) garanteix la vigilància dins el menjador. Tot i que és
vera que en el pati, com es va comentar a l’anterior sessió, falta un poc
de vigilància. Ficar un tros de pa rossegat a la panera és una qüestió que
s’ha de parlar amb els nins a casa. Qüestions com ara: menjar cru,
castigat sense postres perquè són lents menjant..., s’han de comunicar
al dia perquè es pugui intervenir. Qüestió famílies.
5. Torn obert de paraules

La vigilància del pati ha estat comentada per na Patrícia i veu que la via
podria ser que alumnes més grans proposin alguna activitat o s’incorpori
material. APA recorda que pot donar material (punteria, equilibri...), jocs
de taula...
Na Patrícia va rebre la informació d’algun alumne/a amb mobilitat reduïda
que troba l’aparcament per minusvàlids ocupat i té molts de problemes.

També els
aparcaments al carrer Hondures provoquen un col·lapse.

Maria Serra proposa que a Secundària es podria plantejar intercanvi o
viatge d’estudis a l’estranger.
Sense més temes a tractar es clou la reunió a les 18:35 hrs.

