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

Núm. de la sessió: 1
Data: 3 d'octubre de 2016
Horari: 16.30h
Lloc: Sala Gran

Hi assisteixen:
Paula Cabanillas (representant de 3 anys)
Dione Butler (representant de 1r primària)
Aina Salvà (representant de 2r primària)
Jeroni Vera (representant de 4t de primària)
Helena Rodríguez (representant de 5è de primària)
Joan Mateu Llodrà (representant 2n ESO)
Xisca Mora (representant 3r ESO)
Ana Nicolás (representant suplent aula UECC)

Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Estat de comptes
3. Bases subvencions activitats educatives
4. Creació nou díptic APA
5. Organització senalles, sorteig,...
6. Estatuts
7. Torn obert de paraula
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Desenvolupament i acords de la sessió
1. Aprovació de l’acta anterior

• L'acta de la reunió anterior es va aprovar durant l'Assemblea General Ordinària
de l'APA.
2. Estat de comptes

• La presidenta informa que en l'actualitat l'APA compta amb 18,67 euros en
efectiu, als quals se'ls hi ha de sumar 40 euros corresponents al pagament en
mà de dues quotes de l'APA (provinent de dues famílies de l'aula UECC), 31
euros sobrants de l'ajuda donada per al viatge de 4t d'ESO i 104 euros més. En
el compte corrent hi ha 2772,62 euros. Està pendent de confirmar si s'ha pagat
una guarderia de 36 euros.
3. Bases subvencions activitats educatives

•

La presidenta informa que des de la Direcció de l'escola es va enviar informació
sobre ajudes autonòmiques per a activitats educatives, a les quals, l'APA hi
podria optar.

•

S'acorda sol·licitar ajuda sobre el projecte de “Socialització i Reciclatge de
llibres”, el qual ja fa uns anys que l'APA duu a terme. Per a això, se demanarà,
a la Comissió d'Intercanvi de llibres, una actualització del programa per a
adjuntar-ho a la sol·licitud. També es planteja poder incorporar-hi alguna de les
xerrades que varen quedar pendent de realització el curs passat (Associació
RANA). S'acorda que, per a la propera reunió, tots els membres de la Junta
proposi possibles xerrades per a poder programar-les durant tot el curs escolar.

4. Creació nou díptic APA

•

Una vegada aprovat l'increment de la quota de l'APA, durant l'Assemblea
General Ordinària, es pot posar en marxa la creació del díptic de l'APA
actualitzat. Es demanarà pressupost a diferents impremtes per a posterior
estudi en la següent reunió.

5. Organització senalles, sorteig

•

Es proposa passar el sorteig de la panera de Nadal per a la festa de Sant Jordi
(sorteig d'un llibre electrònic “Kindle”), per a no competir amb el sorteig que
organitza la classe de 4t d'ESO. També s'acorda seguir amb la xocolatada i el
concurs de coques per a la festa de Nadal, aquest any la temàtica de les
coques serà “Coques Internacionals”. Es farà una consulta prèvia de la previsió
de coques que hi haurà, si hi ha necessitat, l'APA en comprarà per a poder
abastir a tots els assistents. La data prevista per a la xocolatada serà dia 20 de
desmbre, es consultarà amb Direcció.

•

S'acorda continuar amb la recollida de joguines (després de les vacances de
Nadal) i la recollida d'aliments amb “Mallorca sense Fam”. En aquest cas, es
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parlarà amb “Mallorca sense Fam” per a concretar les dates més adequades
(p. ex. Setmana del 12 al 16 de desembre), també se demanarà a dita
associació si podrien realitzar xerrades, tant per a nins com per a les famílies,
com a accions complementàries durant aquesta mateixa setmana.

•

S'acorda que, per a la festa de Sant Antoni, s'eliminarà l'aportació de vi que es
feia cada any. En la propera reunió es discutirà si l'APA hi realitzarà alguna altra
activitat.

6. Estatuts

•

Es postposa aquest punt per a properes reunions.

7. Torn obert de paraula
S'acorda demanar a l'escola que es pugui disposar d'un espai i personal per a poder
oferir servei de guarderia per als membres de la Junta de l'APA.
Paula Cabanillas, representant de 1r de primària, ofereix realitzar una xerrada sobre
“Intercanvi de casa i cotxe”, en relació al tema central del curs actual a l'escola
“Turisme Sostenible”. També demana com es pot saber el funcionament i organització
de l'escola. Queda pendent per a propera reunió amb presència de la Direcció de
l'escola.
Helena Rodríguez, representant de 5è de primària, exposa la situació actual del
projecte “Escola a Peu”: ja es varen fer les enquestes a alumnes i ara està en mans de
l'Ajuntament de Palma, el seu estudi i implantació de les rutes decidides.
S'acorda realitzar les reunions de la Junta de l'APA el primer dimarts de cada mes a
les 16.30 hores.

Sense més temes a tractar a les 18.30 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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