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

Núm. de la sessió: 6
Data: 7 de març de 2017
Horari: 16.15h
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)
Dione Butler (representant de 1r primària)
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)
Ana Nicolás (representant aula UECC)
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Teresa Llompart (representant de la Direcció)

No assisteixen:
Maria de Lluc Pons Pons (co-representant 4t ESO)

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Estat de comptes.
3. Estatuts. Treballs de la Comissió.
4. Festa de Sant Jordi.
5. Torn obert de paraula.

Desenvolupament i acords de la sessió
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
• Teresa Llompart, representant de la direcció, sol·licita un canvi en el
tercer paràgraf del punt 7.: canviar “ensaïmades i similars” per
“ensaïmades i sucs”.
• Assumpta Mas, representant de 3r d'ESO, sol·licita els següents canvis
en el punt 3.: canviar “...s'ha trobat un model de la Conselleria, però
adaptat a l'escola pública...” per “...s'ha trobat un model de la
Conselleria, que és de l'escola pública...”; i canviar “La propera reunió
s'ha fixat per al dia 17 de febrer, per a que, en la propera reunió de
l'APA, es pugui presentar l'esborrany dels nous estatuts” per “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”.
• Després dels canvis sol·licitats, s'aprova per unanimitat l'acta de la
reunió anterior.
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2. Estat de comptes.

• La presidenta informa que des de la darrera reunió de l'APA s'ha pagat
un servei de guarderia (42 euros) i la xerrada de la Fundació RANA (150
euros).

3. Estatuts. Treballs de la Comissió.

• Paula Cabanillas, representant de 3 anys, explica que s'han recopilat
varis estatuts diferents, entre d'altres un esborrany de l'escola “Es Liceu”
i els estatuts registrats de l'APA de Mata de Jonc, que són de l'any 1983,
per tant els Estatuts amb els que s'estava treballant són uns estatuts no
oficials. També es troba una Llei Orgànica de l'any 2002, on es regula
l'estructura que han de tenir els estatuts. Amb tot això, la següent tasca
seria renovar els estatuts amb el model adaptat a la Llei, per a poder
aprovar-ho per la Junta en posteriors reunions. Una vegada aprovats,
presentar-ho a la FAPA per a que els seus serveis jurídics en donin el
vist-i-plau, per a després poder-ho ratificar en Assemblea Extraordinària
al mes de juny. Una vegada ratificats els nous estatuts, s'haurà de
sol·licitar el canvi de Junta Directiva, el canvi d'Estatuts i l'adaptació a la
Llei a la Conselleria de Presidència, per a estar reconeguts com a
Associació).

4. Festa de Sant Jordi.

• Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que la setmana
d'activitats de Sant Jordi serà del 24 d'abril al 28 d'abril, però encara no
se sap el programa d'activitats.
• S'acorda participar en la setmana de Sant Jordi amb un sorteig de
targetes regal de 20 euros bescanviables en llibres a 5 llibreries locals
diferents (Drac Màgic, Quart Creixent, Baobab , Embat i La Luna). Hi
podrà participar tot l'alumnat, i per a entrar en el sorteig s'haurà de
presentar un punt de llibre (un model únic per a tothom) fet a casa, pintat
o amb frase literària. Se podran presentar de 16h a 16.30h durant tota la
setmana, i dijous es farà el sorteig.
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5. Torn obert de paraula.

Mireia Planells, co-representant de 6è de primària, informa que en el taller que
es realitzarà dia 23 de març, hi ha 25 places disponibles, i que se concediran
per ordre d'inscripció a Secretaria. Hi ha 7 membres de l'APA que hi volen
assistir: segons la demanda de places, s'estudiarà com hi poden assistir.
També s'informa que el ponent no vol cobrar pel taller impartit. S'acorda que
l'APA li farà un present (botelles de vi).

Jeroni Vera, representant de 4t de primària, informa que des de la seva classe
s'ha fet la proposta de substituir el pa industrialitzat per pa integral o similar als
berenars que s'ofereixen a les 16h. Teresa Llompart, representant de la
Direcció, informa que, per a aquests tipus de qüestions, l'interlocutor ideal és
Gerència, i que li passarà la proposta per al seu estudi. També informa que fa
uns anys ja se va fer una prova de tenir les dues ofertes i que no va funcionar, i
que no se pot eliminar l'oferta de baguette ja que és una demanda de l'alumnat
d'ESO per al berenar de mig dematí.

Dione Butler, representant de 1r primària, indica que hi ha hagut queixes per l
poca desfilada de les diferents comparses a la festa de Carnestoltes. També
demana que s'expliqui com funciona enguany la vigilància als patis, ja que se
junten alumnes d'infantil i de primària. Teresa Llompart, representant de la
Direcció, informa que des de fa uns anys ja es va decidir eliminar la Rua i fer
una festa de disfresses. També informa que durant el pati del berenar, s'obrin
les portes del pati petit cada dilluns, dimecres i divendres, per tant, alumnes de
primària i infantil comparteixen pati, amb 6 mestres. Cada dimarts i dijous
comparteixen pati els alumnes de primària i ESO, amb 5 mestres. Aquesta
nova organització fa que s'hagi incrementat la vigilància. Al pati del dinar, en
canvi, se comparteix pati de la següent manera: de 4 anys a 2n de primària, de
3r a 6è de primària i ESO, i són monitors els que guarden els patis.
Joan Lluís Miró, representant de 5è de primària, demana, sobre la Vaga
General d'Educació a nivell estatal, si se pot avisar amb més antel·lació.Teresa
Llompart, representant de la Direcció, informa que l'escola concertada no va
estar convocada fins el cap de setmana passat. L'escola estarà oberta de 7.45
a 17h, per tant, també hi haurà activitats extraescolars. Però l'empresa no pot
obligar als treballadors a dir si faran vaga o no.
També sol·licita si les reunions entre pares i professors podria ser de 15 a 16h.
Teresa Llompart, representant de la Direcció, indica que això depèn de cada
professor, que els professors d'infantil i primària tenen l'hora exclusiva de 12 a
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13h. Normalment se facilita canvis d'hora i que sempre se pot sol·licitar
justificant a Secretaria.
Silvia Lahuerta Villar, representant de 5 anys, presenta una carta d'una mare de
la seva classe, en la que es proposa un canvi de llenguatge sexista en els
comunicats oficials (pagina web, circulars,...) de l'escola i l'APA. Teresa
Llompart, representant de la Direcció, informa que tots els documents estan
revisats per la filòloga del centre i que s'utilitza un llenguatge no sexista i
neutre, seguint directrius de la UIB.
Teresa Llompart, representant de la Direcció, informa que, fins dia 31 de maig,
l'escola compta amb alumnes en pràctiques, 3 professors d'infantil i un de
suport. També informa que Tòfol ja s'ha prejubilat, i que a partir d'avui i durant
els propers 4 anys farà 6 hores setmanals.

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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