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

Núm. de la sessió: 5
Data: 7 de febrer de 2017
Horari: 16.30h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:
Paula Cabanillas (representant de 3 anys)
Malena Mas Bover (representant de 4 anys)
Silvia Lahuerta Villar (representant de 5 anys)
Aina Salvà Tejedor (co-representant de 2n primària)
Xim Pereyra Augé (co-representant de 2n de primària)
Susanna Escobar Mora (representant de 3r de primària)
Jeroni Vera (representant de 4t de primària)
Joan Lluís Miró (representant de 5è de primària)
Helena Rodríguez (co-representant de 6è de primària)
Mireia Planells Muntaner (co-representant de 6è de primària)
Assumpta Mas Liñares (representant 1r ESO)
Maria Àngels Ramon de Pablo (representant 2n ESO)
Xisca Mora (representant 3r ESO)
Maria de Lluc Pons Pons (co-representant 4t ESO)
Teresa Llompart (representant de la Direcció)
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No assisteixen:
Dione Butler (representant de 1r primària)
Ana Nicolás (representant aula UECC)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Estat de comptes.
3. Estatuts. Treballs de la Comissió.
4. Subvencions. Acords a adoptar.
5. Qüestionari activitats
6. Carnestoltes
7. Torn obert de paraula

Desenvolupament i acords de la sessió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
•

S'aprova per unanimitat l'acta de la reunió anterior.

2. Estat de comptes.
•

La presidenta informa que des de la darrera reunió de l'APA s'ha pagat
un servei de guarderia (90 euros) i la xocolatada (96,05 euros).

3. Estatuts. Treballs de la Comissió.
•

Assumpta Mas, representant de 1r d'ESO, informa que la Comissió de
treball ja ha realitzat vàries reunions, en les que s'ha trobat un model de
la Conselleria, que és de l'escola pública, s'ha fet recerca d'estatuts
d'altres associacions i s'han repartit tasques. La propera reunió s'ha fixat
per al dia 17 de febrer, per a seguir treballant en l'esborrany dels nous
estatuts, per a posterior presentació.

•

Helena Rodríguez, co-representant de 6è de primària, s'ofereix
voluntària a realitzar els tràmits administratius que siguin necessaris pels
matins.
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4. Subvencions. Acords a adoptar.
• Respecte a la reunió amb el coordinador de les activitats extraescolars,
Fede Sbert, Xisca Mora informa que, ara per ara, no hi ha necessitats de
les diferents activitats extraescolars, aquestes necessitats solen sorgir a
principi de curs. També informa que les propostes de noves activitats
extraescolars (taller de cuina i circ) s'inclouran a l'enquesta que s'envia
al mes d'abril, per a preparar les activitats extraescolars per al curs que
vé, encara que recorda que el taller de cuina ja s'ha oferit altres anys i
no ha tengut prou demanda.
• S'han rebut vàries sol·licituds d'ajuda, les quals s'exposen a continuació,
juntament amb l'acord de la Junta:
• Els responsables del documental sobre el 40è aniversari presenten un
pressupost de 2067 euros per a la seva realització. S'acorda atorgar una
subvenció de 1000 euros, havent de complir les següents condicions:
Que se compleixi amb el calendari d'execució que prèviament s'haurà de
presentar. Que els drets del documental puguin ser utilitzats
posteriorment per l'escola. Que aparegui el logotip de l'APA als crèdits
inicials i/o finals.
•

La Comissió de la biblioteca sol·licita ajuda econòmica per a la compra
de material per a l'ampliació de la biblioteca. S'acorda atorgar una
subvenció de 200 euros.

•

El grup “Rebombori Matajonquer” sol·licita ajuda econòmica per a la
compra d'un “surdo” i les masses corresponents, i hi aporta diferents
pressuposts. S'acorda atorgar una subvenció de 200 euros.

•

El club Handbol Mata de Jonc sol·licita ajuda econòmica similar a la dels
altres anys (600-1000 euros), i hi aporta factura de compra de 18 pilotes
de competició, per un import de 501,18 euros i vàries factures del lloguer
de pistes, per un import total de 720,8 euros. S'acorda atorgar una
subvenció de 600 euros.

•

Assumpta Mas, representant de 1r d'ESO, demana que, en la notificació
de la resolució, s'inclogui la petició als beneficiaris del compromís a
retornar l'import si no es realitza l'activitat subvencionada.

5. Qüestionari activitats
•

Assumpta Mas, representant de 1r d'ESO, exposa els resultats obtinguts
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de l'enquesta realitzada ala pares i mares de l'escola, i que es mostra
com a document adjunt a l’acta de la reunió.

•

Amb els resultats obtinguts, les conclusions són: Les activitats es
realitzaran a les 16.45 hores. Se prioritzaran les xerrades amb més
interès: Convivència; Internet segura; Tallers pràctics sobre eines
tecnològiques a l'escola (interessant per a principi de curs); Pràctiques
innovadores a les escoles; Consum de drogues.

•

S'acorda, amb les prioritats exposades, fer propostes de xerrades fins a
final de curs, per al seu estudi a la propera reunió.

6. Carnestoltes
• Teresa Llompart, representant de la Direcció, explica que la festa de
carnestoltes es farà el proper dia 23 de febrer, de 15 a 17 hores. La
disfressa serà lliure, no hi haurà rua, però si batucada i el bar anirà a
compte de 3r d'ESO.
• Se proposa tornar a fer el photo-call, si encara està disponible.
7. Torn obert de paraula
Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que s'estan organitzant
diferents actes del 40è aniversari, el proper serà dia 22 de febrer, “Passejam
plegats”, una activitat interna destinada a gent vinculada a l'escola i al món
educatiu, per a conèixer el funcionament actual de l'escola. També explica que,
a partir d'ara, la facturació s'enviarà de forma detallada.
Joan Lluís Miró, representant de 5è de primària, agraeix aquest canvi i demana
com és que els alumnes de 5è surten tan tard segons el dia, fent que no puguin
arribar a temps a algunes activitats extraescolars.
Xim Pereyra Augé, co-representant de 2n de primària, suggereix que en els
berenars no s'ofereixin productes ensucrats (ensaïmades i sucs). Teresa
Llompart indica que la presència d'aquests tipus de productes és mínima, però
que hi ha de ser ja que hi ha demanda. També recorda que als berenars s'ha
provat d'oferir panets integrals, però no hi va haver demanda suficient. I com a
resposta a un dubte de la classe de 4t de primària, informa que a l'escola no
s'ofereix panga al menú.
Paula Cabanillas, representant de 3 anys, sol·licita que la xerrada sobre
intercanvi de casa i cotxe es realitzi dia 4 de maig.
Per a les properes reunions, s'acorda avançar la primera convocatòria a les
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15.45 hores i la segona convocatòria a les 16.15 hores.

Sense més temes a tractar a les 18.40 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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