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

JONC

Data: dimarts, 4 de desembre de 2012

Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)

Assistents:

President: Colau Bordoy Planells (representant 6è primària)

Vicepresidenta: M. Antònia Janer (representant 2n ESO)

Secretària: Xisca Mora (representant de 5è)

Tresorer: Felip Palou (representant de 4 anys)

Vocals:

Catalina Escanelles (representant de 3 anys)

Xavier Sastre (representant de 5 anys)

Catalina Simó (representant de 1r primària)

Amparo Sánchez ( representant de 2n primària)

Xisca Oliver i Neus Guillem ( representats de 3r primària)

Fina Méndez (representant de 1r ESO)

Miquel Palou (representant de 3r ESO)

Juan Manuel Hernández (representant UEEC)

Magdalena Cabot (Direcció)

Excusen la seva absència:

Rosa M. Silveira (representant de 4t primària) i Juana M. Riera (representant de 4t ESO)

Quan són les 18:00h el president dóna inici a la sessió amb el següent Ordre del Dia:

Aprovació de l’acta de la sessió anterior:

S’aprova per unanimitat l’acta de dia 6 de novembre de 2012.

Canvi de compte bancari:



S’aprova per unanimitat canviar el compte que teníem a Sa Nostra a la Banca March, per motius de 
tresoreria.

Canvi de segell:

Tot i que es conservarà el disseny del segell s’acorda canviar-lo per un d’automàtic, per així facilitar la 
tasca a l’hora de segellar.

Proposta d’una excursió promoguda i patrocinada per l’APA.

Se fa la proposta d’anar a Artà (on trobem Caparrots i estàtues de totes les rondalles).S’intentarà 
aconseguir preus combinats per tal de poder visitar museus, jaciments arqueològics, les païsses, etc. Ja 
s’informarà més concretament del cost i l’itinerari que es podria seguir.

Torn obert de paraula

Queda confirmada la data de la xocolatada anual per dimarts 18 de desembre a les 16h. Tot anirà a 
càrrec de l’APA i s’aprofitarà per vendre les darreres paperetes de loteria. També s’aprofitarà per recollir 
firmes en contra de LOMCE.

Quant a la campanya “Mallorca sense fam”, se fixa que per desembre (del 10 al 19) es pugin dur 
aliments en conserva i de llarga caducitat. L’escola ofereix l’espai per deixar els aliments davant 
secretaria.

El representant de 5 anys planteja que hi ha un pare de la seva classe que és dissenyador gràfic i la 
possibilitat de dissenyar uns adhesius, camisetes, etc. amb algun motiu reivindicatiu  respecte a la 
problemàtica actual de l’escola: llengua, qualitat d’ensenyament retallades, etc. La directora ens diu que 
l’escola volia fer alguna cosa per l’estil i que estaria bé que ens posàssim d’acord. Una possibilitat es 
treure aquests adhesius o camisetes per Sant Antoni, aprofitant les gloses, les dites, i que hi ha un 
nombrós grup de gent.

La representant de 1r de primària, demana com controlen els monitors als nins a l’hora de menjar, ja 
que enguany els infants ja es comencen a servir tots sols. La directora informa que hi ha un mestre per 
cicle i set monitors de menjador, i que els infants proven de tot. També es recorda a tots els pares que 
vulguin utilitzar aquest servei que basta avisar a secretaria el mateix dia abans de les 11h. 

La representant de 5è de primària exposa que li han comentat que l’aigua que beuen els nins és calenta 
i amb gust a clor. La directora informa que l’aigua és natural i quan els infants arriben els pitxers estan 
damunt les taules i l’aigua ha reposat. També ens diu que podem estar tranquils, ja que l’aigua ha 
passat tots els controls de qualitat.

El representant de quatre anys, diu que el tobogan del pati petit s’hauria de revisar, ja que té algun 
desperfecte. La directora ha dit que no en sabia res i que l’escola hi posarà remei el més aviat possible.

Les subvencions de l’aula UEEC i el menjador, es concretaran més endavant un cop fixades les partides 
pressupostaries pel curs 2012/2013.

La representant de 2n d’ESO, proposa organitzar un curs de cuina com s’organitzava fa uns anys.

Se comenta que la convocatòria del passat 28 de novembre va ser molt satisfactòria. Tot i que la nostra 
escola no forma part de la xarxa pública, també pateix les conseqüències de les retallades i comparteix 
gran part de les reivindicacions de les escoles públiques.

Queda fixada la propera reunió d’APA per a dia 8 de gener de 2013, a les 18h.

Sense més temes a tractar, quan són les 20:15h s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, n’estenc 
aquesta acta.

Secretària ViP

Xisca Mora Nicolás Bordoy


