
CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL 
ORDINÀRIA DE L’APA DE MATA DE JONC

Us convoc a l’Assemblea General Ordinària de l’APA de Mata de Jonc que 
tendrà lloc a l’escola el dia 19 de juny de 2012 a les 18:00 en primera 
convocatòria  i  a  les  18:15 en  segona convocatòria,  amb l’ordre del  dia 
següent:

1. Aprovació, si escau, de la memòria d’activitats de l’APA de Mata de 
Jonc  corresponent  al  curs  2011-2012  i  de  la  liquidació  del 
pressupost.

2. Precs i preguntes
3. Lectura i aprovació de l’acta

Palma de Mallorca, 9 de juny de 2012

Carlos Bonet
President de l’APA de Mata de Jonc



MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’APA CORRESPONENT 
AL CURS 2011-2012

Les actuacions que l’APA ha duit a terme durant el curs 2011-2012 han 
estat les següents:

I. CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA RECTORA DE L’APA
A 8 de novembre es designen els nous membres i Junta de l’APA de 
Mata de Jonc:
Com  a  president:  Carlos  Bonet  Serra,  representant  de  2on  de 
primària
Com a vicepresidenta: Magdalena Aguiló Victory, representant de 
4rt de primària
Com a secretari:  Nicolás Bordoy Planells,  representant de 5è de 
primària
Com a tresorera: Lucia Ugarriza Hierro, representant de 5 anys
Com a representant de l’APA de Mata de Jonc en el consell: 
Josefina Méndez Guasch, representant de 6è de primària
Com a vocals: 
Joana Maria Tomàs Carmona, representant de 4rt d’ESO
Joana Maria Riera, representant de 3 er d’ESO
Miquel Palou Sampol, representant de 2n d’ESO
Lourdes Lliteres Vidal, representant de 1er d’ESO
Rosa Silveira Martin, representant de 3er de primària
Bartomeu Tomàs Vives, representant de 1er de primària
Neus Vera Ginard, representant de 4 anys
Gabriel  Tomàs  Grimalt,  representant  de  3  anys  (incorporat  el 
desembre)
Juan Manuel Hernández Morey, representant de la classe UEECO

Voldríem destacar i agrair també, la participació a totes les reunions, 
de la directora del centre, Magdalena Cabot, que ha facilitat en tot 
moment una bona comunicació entre els pares i l’equip directiu de 
Mata  de  Jonc,  així  com  una  resposta  ràpida  a  les  sol·licituds  i 
explicacions plantejades des de la junta de l’APA.

II. ACTIVITATS QUE HA ORGANITZAT I/O SUBVENCIONAT 
L’APA

• Loteria de Nadal

• L’activitat de Risoteràpia –proposada per la Junta anterior- es 
va anul·lar per manca d’inscripcions suficients



• La  xocolatada  de  Nadal,  enguany  el  13  de  desembre, 
convidada de xocolata calenta i coca

• Les  guarderies de final de trimestre, dels dies  convinguts : 
reunions generals de pares, nadal, estiu, etc.

• El vi de Can Majoral per acompanyar la torrada de la festa de 
Sant Antoni (dia 19 de gener)

• PER  SANT  JORDI  OKUPAM  LA  BIBLIOTECA. 
L’aventura de llegir en família.  Activitat  proposada des de 
l’APA amb el suport de l’escola per a la celebració per Sant 
Jordi, de la inauguració de la nova biblioteca. Ha tractat de 
fomentar  la lectura en l’àmbit  familiar  a partir  de propostes 
que reflectissin moments  de lectura compartida a casa.  Han 
participat 37 famílies L’equip directiu de l’escola ha valorat 
molt positivament la iniciativa.

• Adquisició  de  mobiliari  per  a  la  biblioteca amb  una 
subvenció de 2.000 € que representa un 60 % aprox. del total 
de la inversió.

• L’APA se solidaritza amb l’escola contra els actes vandàlics 
de pintades nazis i ultres a Mata de Jonc.

• Excursions: proposta de calendari d’excursions, dues d'elles 
amb l'autocar subvencionat per l’APA:
29 de gener: Ses voltes d’en Galileu
26 de febrer: pujada a s’Esclop
25 de març: La Victòria-Coll Baix
29 d’abril: Camí de s’Arxiduc
27 de maig: Son Real

      
Finalment,  degut  a  la  manca  de  participació  a  les 
convocatòries  plantejades  algunes  de  les  excursions 
s’anul·laren.  L’ajut  de  l’APA  s’ha  realitzat  en  una  sola 
excursió al servei d'autocar amb un preu simbòlic per persona 
d’1 €:

Excursió a Son Real (dia 27 de maig)
Visita a la necròpoli guiada per l’arqueòleg Josep Avellà 
Lliteres.  Aquesta  excursió  va  tenir  un  gran  èxit  de 
participació amb 66 persones i constituí un dia de platja 
i esbarjo molt agradable.



• Aportació d'una subvenció de 800 € al  Club d’Handbol 
Mata de Jonc.

• Col·laboració de l’APA en els Jocs Solidaris organitzats a 
iniciativa  d’una  mare  de  l’escola  i  ex-treballadora  del 
centre, Kája Miko. Dia 3 de juny.

• Presentació  de  NETEJA  PROBIÒTICA a  càrrec  de 
Margalida Escales. Una xerrada sobre productes naturals de 
neteja domèstica  no contaminants i molt econòmics. 

                         Dia 28 de maig.
Dinar a l’escola  d’un grup de pares i  mares abans de la 
presentació.

• Campanya  de  recollida  d’aliments  amb  Mallorca  sense 
fam. Davant la necessitat urgent que té l'associació MSF de 
rebre aliments, aportacions econòmiques i voluntaris, hem 
organitzat:
SETMANA SOLIDÀRIA DE L’11 AL 15 DE JUNY

• FESTA DE FINAL DE CURS
Col·laboració en l’organització de la festa de final de curs.
Participació d’alguns membres de l’APA a la comissió de 
festes de l’escola per tal de consensuar el format final de la 
festa.
Aportació  de  cada  família  de  tapes casolanes  pel  sopar 
conjunt  de la festa.

• Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de l’APA
Dia 19 de juny.

• VISITA  A  LA  FINCA  DE  SON  MUT  (Llucmajor) 
propietat de l’estudiós de varietats de figues, el farmacèutic 
Montserrat Pons.
Ha quedat pendent per a fer-se el curs vinent.

III. SUGGERIMENTS I PETICIONS DES DE L’APA

• Mantenir  la  quota  de 20 € per  a  les  famílies   sòcies  de 
l’APA.



• Es proposa  posar  un  punt  de  llum a  l’entrada  dels  nins 
d’infantil. L’escola ho demanarà a l’Ajuntament.

• Es demana posar protecció a les barreres de les rampes
• Petició  de  disposar  de  la  programació  d’activitats 

extraescolars  del  curs  següent  abans de finalitzar  el  curs 
actual. La directora exposa que s’hi està treballant per tal 
de poder lliura-la abans d’acabar el curs. Proposta encara 
no assolida.

• Es planteja la queixa de manca de seguiment i informació 
periòdica de l’activitat extraescolar d’anglès per a infantil.
La directora informa que es farà arribar un informe formal 
de l’activitat als pares.

• Petició  de  penjar  al  lloc  web  el  programa  educatiu  de 
l’escola. La Directora informa que s’està treballant i un cop 
enllestit,  es  penjarà  immediatament.  Proposta  encara  no 
assolida.

• Es proposa actualitzar el fulletó de l’APA
• Es demana disposar  de l’activitat  d’anglès  Speaking pels 

cursos de primària. Finalment, la directora informa que per 
aquest  curs  no  serà  possible  i  es  proposarà  en  el  curs 
següent.

• Es  proposa  penjar  tota  la  informació  de  l’APA  (actes, 
circulars, etc.) al lloc web a l’apartat de Pares i mares.

     Proposta encara no assolida.



LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST CORRESPONENT AL 
CURS 2011-2012

CONCEPTE DATA INGRESSOS DESPESES SALDO
Saldo a 8-11-2011    3.327,90
Loteria Novembre 2011  1.500,00 1.827,90
Impressió Loteria Novembre 2011  165,00 1.662,90
Guany loteria Novembre 2011 1.696,00  3.358,90
Guarderies Desembre 2012  216,00 3.142,90
Xocolatada Desembre 2012  210,26 2.932,64
Vi Sant Antoni Gener 2012  50,00 2.882,64
Guarderies Febrer 2012  54,00 2.828,64
Quotes famílies Març 2012 4.520,00  7.348,64
Devolució quotes famílies Març 2012  160,00 7.188,64
Comissions quotes famílies Març 2012  40,00 7.148,64
Quotes famílies Març 2012 140,00  7.288,64
Donació cadires biblioteca Març 2012  2.000,00 5.288,64
Guarderies Març 2012  66,00 5.222,64
Subvenció Club Handbol Maig 2012  800,00 4.422,64
Guarderies Maig 2012  24,00 4.398,64
Comissions Sa Nostra Maig 2012  15,00 4.383,64
comissions i dev. REM Maig 2012  113,00 4.270,64
Guarderies Maig 2012  42,00 4.228,64
Autocar excursió Son Real Maig 2012  540,00 3.688,64
Ingrés famílies Son Real Maig 2012 66,00  3.754,64
Guia acompanyant Son Real Maig 2012  70,00 3.684,64
Vi final de curs Juny 2012  70,00 3.614,64


