ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’ESCOLA MATA DE JONC
Núm. de la sessió: 7
Data: 5 de maig de 2015
Horari: 18h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:
Laura Torres (representant de 3 anys)
Úrsula Arrom (representant de 5 anys)
Francisca Martínez (representant de 1r primària)
Francesca Llodrà (representant de 2 n primària)
Susana Martínez (representant de 3r de primària)
Anna Noguera (representant de 4t primària)
Sílvia Oliver (representants de 5è de primària)
Joan Llodrà ( representant de 6è de primària)
Maria del Mar Soler (representant aula UECC)
Xisca Mora (representant 1r ESO)
Maria Antònia Janer (representant de 4t ESO)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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S’han excusat d’assistir-hi:
Cristina Serra (representant de 4 anys)
Victoria Rosselló (representant de 2n ESO)
Antònia Vidal (representant 3r ESO)

Ordre del dia:
1- Aprovació de l'acta anterior.
2- Revisió estatuts.
3- Excursió de final de curs.
4 - Estat de comptes.
5- Estat del projecte de la socialització de llibres.
6 - Subvenció final de curs de 4t d'ESO.
7 - Proves 3r de primària.
8 - Canvi nom APA
9 - Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió:
1 – Aprovació de l'acta anterior.
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2 – Revisió estatuts.
S’han realitzat reunions extraordinàries per a la revisió dels Estatuts. Es decideix
tractar el tema a la propera reunió ja que manquen membres de la junta.

3 – Excursió fi de curs.
Es decideix que el lloc de l’excursió no sigui a Son real ja que no hi ha ombra.
Es fan diferents propostes i es decideix fer l’excursió a Cala Agulla (Cala
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Rajada). Es farà diumenge dia 14 de juny. Dijous 4 i divendres 5 de juny a les
16h i a les 17h les famílies que vulguin assistir-hi es podran inscriure. Es
muntarà una taula a l’entrada principal de l’escola. Es decideix que hauran de
pagar 1 euro per fer la reserva.

4 – Estat de comptes.
La tresorera informa dels diners que té l'APA en aquets moments: En efectiu
289,05€i al banc 3.976€
S’ha pagat l’autocar,la subvenció al club d’handbol i dues guarderies.
Ens informa també, que hi ha tres rebuts pendents. Es decideix que s’enviarà
un correu a les tres famílies.
5 – Estat del projecte de socialització de llibres.
Anna Noguera pertany a la comissió, juntament amb dues mares més
continuen treballant sobre el tema i a la propera reunió ens continuaran
informant. S’han incorporat des mestres: Tòfol i Indiana.
6 - Subvenció final de curs de 4t d'ESO.
Es decideix que la subvenció sigui de 200 euros
7 - Proves 3r de primària.
S'acorda ajornar qualsevol decisió fins després d'haver fet la reunió de classe i
la Cap d'Estudis de primària hagi contestat els dubtes dels pares.
8 - Canvi nom APA
Sílvia Oliver ja va proposar a la reunió anterior, un canvi de nom. Les sigles
serien AFA (Associació de famílies). No es va prendre cap decisió i demana
que es torni a debatre. Comunica que està pendent de rebre resposta d’un seguit de correus que ha enviat a centres i associacions de Catalunya per saber
si han tingut algun impediment de caire jurídic.

9 – Torn obert de paraules.
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La Direcció ens informa del següent:
- Ja s'ha publicat el calendari escolar 2015-2016.
- Divendres 8 de maig tota l'escola està convocada a fer una cursa solidària per
UNICEF "Aigua per Níger", que han organitzat els alumnes de 3r d'ESO amb
l'ajuda dels seus fillols. Tots els infants faran una aportació econòmica i l'APA
decideix donar 100€ i la beguda.
- Dia 14 de maig 3r i 4t d'ESO i batxiller han convocat vaga.
- Dia 14 o dia 19 de maig l'Assemblea de Docents convocarà una vaga de
mestres, per la LOMQUE. L'Apa proposa fer "Aules Buides" per donar suport
als mestres.
- La directora demana una subvenció per aquest any i es decideix que a la reu nió del proper es lliurin les corresponents propostes.
- El nins de 6è de primària han tornat molt contents amb l'experiència de l'intercanvi amb l'Escola Gavina.
- De dia 18 a dia 22 de maig l'escola i les famílies corresponents acullen els
alumnes de 1r d'ESO d'Escola Gavina. Es farà una benvinguda on tota l'escola
hi participarà.
-Varen intentar robar a dos alumnes de 4t d'ESO quan tornaven a l'escola després de dinar. La Policia Local i els pares ja han estat avisats.
- Es farà una revisió del Projecte Lingüístic del centre. Els pares rebrem una
enquesta socioeconòmica i lingüística que hauríem de contestar.

M. Antònia Janer aixeca la sessió a les 20,15 hores de la qual, com a
secretària, n'estenc aquesta acta.

Vist i plau
La secretària

La presidenta
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