ACTA DE LA REUNIÓ DE L’APA DE L’ESCOLA MATA DE JONC
Data: dimarts, 6 de novembre de 2012
Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)
ASSISTENTS
Representants de:
3 anys:

(Pendent de nomenar)

4 anys:

Felip Palou Pascual

5 anys:

Xavier Sastre i Flexas

1r Pr.:

Catalina Simó Antich

2n Pr.:

Amparo Sánchez Tapia

3r Pr.:

Xisca Oliver Bauzà i Neus Guillén Palou (suplent)

4t Pr.:

Rosa Mª Silveira Martín

5è Pr.:

Xisca Mora Vila

6è Pr.:

Nicolás Bordoy Planells

1r ESO: Fina Méndez Guasch (representant de l’APA al Consell Escolar)
2n ESO: Maria Antònia Janer Pons
3r ESO: Maria Amengual Herranz
4t ESO: Joana Maria Riera
UEEC:

Juan Manuel Hernández Morey

Directora: Magdalena Cabot
Carles Bonet Serra (president de la Junta anterior)
Lourdes Lliteres Vidal (vocal de la Junta anterior)
Miquel Palou Sampol (vocal de la Junta anterior)

1

A les 18 hores, exercint de president en funcions Nicolás Bordoy, comença la reunió amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
L’acta de la sessió de dia 5 de juny de 2012 s’aprova per unanimitat.

2. Nomenament de la nova Junta Directiva de l’APA
S’aprova per unanimitat la següent designació de càrrecs:
President: Nicolás Bordoy
Vicepresidenta: M. Antònia Janer
Secretària: Xisca Mora
Tresorer: Felip Palou
Representant en el Consell Escolar: Fina Méndez
Vocals:
Joana Maria Riera

Rosa Mª Silveira Martín

Catalina Simó

Maria Amengual

Juan M. Hernández

Xavier Sastre

Xisca Oliver

Amparo Sánchez

L’absència de la vocal Xisca Oliver podrà ser suplida per Neus Guillén.

3. Aprovació de l’ajut a l’aula UEEC i al mobiliari de menjador per part de l’APA
La directora explica que degut a l’increment de la ratio i la consegüent necessitat de reubicar l’aula
UECC, s’ha produït una manca de material d’aula.
Quant al menjador, la directora explica que el menjador necessita renovar taules i cadires.
S’aprova la concessió d’un ajut per a aquestes actuacions, condicionant l’import a l’estudi per part
de la Junta de l’APA dels pressupostos que sol·licitarà l’escola.
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4. Torn obert de paraules
La representant de 2n de Primària, Amparo Sánchez, demana quin deute té la Conselleria amb el
centre. La directora contesta que el deute ascendeix a uns 90.000 euros, i que és gràcies als
ingressos provinents de la Fundació i del menjador que l’escola no té pèrdues.
Continua en l’ús de la paraula Amparo Sánchez, que demana pel tema de les carmanyoles al
menjador (amb el dinar de casa). La directora indica que no és viable per temes de salubritat
alimentària, i afegeix que utilitzar el menjador escolar comporta beneficis com el treball dels hàbits.
A més, en el preu s'hi inclouen aspectes que no són només el menjar i que a la pràctica són igual o
més cars que aquest (per exemple, els monitors de menjador). La directora procurarà que des de
l’escola se publiqui una circular que expliqui perquè no se contempla l’ús de carmanyoles, ja que és
un tema d’actualitat del que els pares van fent consultes.
Se demana a la directora si no seria possible adequar les quotes de les activitats extraescolars
depenent del número real de sessions (variable segons el número de festius, per exemple). La
directora respon que els preus ja estan ajustats de manera que la suma de les quotes d’octubre a
maig cobreixi els serveis prestats. Afegeix que els preus de les activitats estan aprovats per la
Conselleria, que cal tenir en compte que l’escola no té cap guany amb les activitats, i que el monitor
rep la mateixa quantitat cada mes.
Quant al tema del reciclatge de llibres, tractat en anteriors sessions, es comenta que podria ser
viable el curs 2013-2014. Maria Amengual presentarà un protocol.
Miraran de fer-se dues campanyes de recollida d’aliments per a l’ONG “Mallorca sense fam”.
Se demanarà a la Comissió de Medi Ambient de l’escola un covo addicional per replegar roba que
les famílies puguin aportar i que després es distribuiria entre entitats socials.
Se comenta que seria interessant que les actes i les circulars de l’APA poguessin estar disponibles
al web de l’escola. N’Amparo Sánchez parlarà amb les persones encarregades de la gestió de
continguts del web.
Quant a la loteria, atès que la xifra comprada l’any 2011 va resultar ser molt justa, se decideix de
comanar-ne 2000 euros.
Quant a la xocolatada anual de l’APA, se decideix que se celebrarà el dimarts 18 de desembre a les
16 hores.
Es proposa actualitzar el tríptic de l’APA que es facilita als pares nouvinguts.
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Finalment, la directora demana als membres de la Junta de l’APA que donin la màxima
difusió, entre els pares de l’escola, al procés electoral per proveir els representants al Consell
Escolar, fent notar la importància de la participació en el procés, que culminarà el proper dia
20 de novembre amb les eleccions.

La propera reunió de la Junta de l’APA se celebrarà dia 4 de desembre a les 18 hores.

Sense més temes a tractar, a les 20.45 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, n’estenc
aquesta acta.

Secretària

ViP

Xisca Mora

Nicolás Bordoy
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