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

Núm. de la sessió: 5
Data: 7 de març de 2016
Horari: 16.30h
Lloc: Sala Gran
Hi assisteixen:
Alícia Martínez (representant de 3 anys)
Jeroni Vera (representant de 3r de primària)
Susana Martínez (representant de 4t primària)
Helena Rodríguez (representant de 5è de primària)
Alícia Llabrés (representant de 6è de primària)
Joan Mateu Llodrà (representant 1r ESO)
Xisca Mora (representant 2n ESO)
Antònia Vidal (representant de 4t ESO)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)
S’han excusat d’assistir-hi:
Amaranta Ripoll (representant de 4 anys)
Cristina Serra (representant de 5 anys)
Mònica Sala (representant de 1r primària)
Francisca Martínez (representant de 2r primària)
Maria Roig (representant 3r ESO)
Maria del Mar Soler (representant aula UECC)
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes
3. Informació Programa FERYA
4. Xerrades Policia Nacional
5. Pluja d'idees sobre festa de Sant Jordi
6. Torn obert de paraula
Desenvolupament i acords de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior
• S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.
2. Estat de comptes
• Francisca Martínez, tresorera de l'APA, informa prèviament a la reunió
que no podrà assistir a les properes reunions, però que seguirà amb les
funcions de tresorera.També indica que en el moment actual hi ha
1203,58 euros al compte corrent i 136,67 euros en efectiu.
• S'acorda demanar-li l'estat de l'enviament dels rebuts als socis de l'APA i
que faci efectiu l'ingrés de 220 euros corresponent a l'ajuda de 2n de
primària.
• Antònia Vidal, representant de 4t ESO, sol·licita que la partida
pressupostada com a col·laboració per al fi de curs de 4t d'ESO, ja es
faci efectiu per a que puguin realitzar les activitats programades.
S'accepta la proposta.
3. Informació Programa FERYA
•

Es presenten dues representants d'IREFREA, associació i xarxa
europea dedicada a investigar i prevenir els riscos que afecten a la
infància i l'adolescència, de la que en forma part, entre d'altres, FAPA
Mallorca. Expliquen, als membres de la Junta, el funcionament de
l'associació i del seu programa FERYA i les diferents problemàtiques que
abarquen (drogues, sexualitat, noves tecnologies, alimentació no
saludable i alcoholisme, i la interacció entre elles). També informen que
els propers dies 11 i 12 de març organitzen uns tallers per a membres de
les APAs a Calvià.

•

Queden a disposició de l'APA per a una possible col·laboració en la
posada en marxa d'un pla per a la prevenció d'un determinat risc dels
esmentats anteriormet que puguin sorgir a l'escola. I deixen a disposició
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de l'APA, dos exemplars de “Programa FERYA. Familias en red y
activas” i un quadern de “Dinàmiques del Programa FERYA”
4. Xerrades Policia Nacional
•

Xisca Mora, representant de 2n d'ESO, informa que s'ha posat en
contacte amb la Policia Nacional i que aquesta ha quedat a disposició de
l'APA per a realitzar qualsevol xerrada que se li sol·liciti. S'acorda
sol·licitar una xerrada per part de la Policia Nacional i destinada als
pares sobre “bullying”, durant el mes d'abril a les 16.30 hores, excepte el
període que va de l'11 al 15 d'abril. S'acorda que hi hagi servei de
guarderia i un petit refrigeri posterior a la xerrada.

•

Per altra banda, Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa
que, des de l'escola, ja estan organitzades totes les xerrades destinades
als alumnes per a aquest curs escolar, i de les que ja se n'han realitzat
dues: “xarxes socials” i “drogues”.

•

En aquest sentit, Helena Rodríguez, representant de 5è de primària,
indica que una mare de la seva classe està preocupada per l'ús de les
xarxes socials que en poden fer els alumnes, tant dins com fora de
l'escola, i demana si des de la direcció de l'escola se'n pot prohibir el seu
ús. Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que el criteri de
l'escola és no prohibir-ne el seu ús, sinó emprar-ho com a eina i educar
a l'alumnat des d'edats primarenques per a fer-ne un bon ús. Així i tot,
l'escola assumeix que, de forma esporàdica se'n pot fer un mal ús, i que,
per a això s'han instaurat unes normes i accions correctores/sancions, si
aquestes no es compleixen. Informa que el seu ús està permès a partir
de 3r d'ESO i que, per tota l'escola hi ha cartells en els que s'indica si
l'ús del mòbil està permès, està permès amb condicions o no està
permès.

5. Pluja d'idees sobre festa de Sant Jordi
•

Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que la festa de
Sant Jordi l'organitza la Comissió de Biblioteca de l'escola, i que
enguany serà de dia 25 d'abril a dia 3 de maig, ja que dia 23 d'abril cau
en dissabte. Les activitats que s'hi faran, encara que no estan tancades,
seran tallers d'ilustració de contes, sortides, etc...

•

S'acorda tenir un primer contacte amb la Comissió de Biblioteca per a
informar-se de quines activitats se faran i oferir-se per fer-ne alguna de
complementària o col·laborar en alguna de les ja organitzades.

6. Torn obert de paraula
•

La presidenta dóna pas al torn de paraula als diferents membres de la
Junta:
Joan Mateu Llodrà, representant de 1r d'ESO, demana com està el tema
de la sol·licitud d'ajudes per a l'APA. Xisca Mora, representant de 2n
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d'ESO, informa que els documents rebuts per part de FAPA Mallorca
feien referència a la renovació dins el registre d'associacions, però que
l'APA de l'escola no hi estava inscrita. Antònia Vidal, representant de 4t
d'ESO, s'ofereix per a demanar informació per a inscriure-se com a
associació.
Xisca Mora, representant de 2n d'ESO, exposa la petició de vàries
famílies de 2n d'ESO, que són de viatge d'estudis i demanen que se'ls
descompti la part proporcional de la quota de menjador dels dies que no
hi són. També exposa la petició d'una familia de 5è de primària, que van
de sortida a Eivissa i demana que no s'hagi de partir tan dematí cap a
l'aeroport. Teresa Llompart, representant de la Direcció, com a resposta
a la primera petició, informa que no se farà, ja que els contractats de
cuina i menjador, hi estan des de setembre a juny de manera continua, i
que la seva contractació no pot dependre del numero d'alumnes que hi
hagi al menjador al llarg del curs escolar. Com a resposta a la segona
petició, indica que els billets d'avió ja estan agafats, i que els criteris per
a escollir aquest horari de vol és poder tenir un preu assequible, ja que
es tracta d'un nombre elevat de passatgers i poder aprofitar més el dia.
Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que durant la
setmana passada hi va haver jornades de vaga d'estudiants. Existeix un
protocol a seguir per a que els alumnes puguin secundar la vaga, els
alumnes de 4t d'ESO ho varen seguir, però els de 3r d'ESO, no, i per a
això no varen poder secundar la vaga. També informa, que com que es
tracta de menors, és necessari que les famílies enviïn notificació a
l'escola de la no presència dels seus fills durant els dies de vaga.
També informa que, des de l'1 de gener de 2016, s'ha recuperat el 0,25
de la PT que s'havia reduït en la dotació de l'aula UECC a principi de
curs escolar, per part de la Conselleria d'Educació. Els costos
proporcionals a aquest 0,25 de la PT fins a l'1 de gener han estat
aportats per l'escola.
Per a acabar, informa que a partir d'avui, han començat les jornades de
portes obertes de l'escola per als futurs alumnes de l'escola. Juntament
amb la informació pròpia de l'escola, s'hi adjunta un díptic informatiu de
l'APA, que resulta que s'ha d'entregar en fotocòpia i que el seu contingut
està antiquat. S'acorda revisar el contingut i fer-ne còpies en una
impremta per a poder oferir als visitant en les properes jornades de
portes obertes.
Sense més temes a tractar a les 18,45 hores, la presidenta Xisca Mora aixeca
la sessió de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari

La presidenta
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