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

Data: dimarts, 5 de febrer de 2013
Lloc de celebració: c. de Son Espanyolet, n. 49 (Palma)

Assistents:
President: Colau Bordoy Planells (representant 6è primària)
Vicepresidenta: M. Antònia Janer (representant 2n ESO)
Secretària: Xisca Mora (representant de 5è)
Tresorer: Felip Palou (representant de 4 anys)
Vocals:
Catalina Escanelles (representant de 3 anys)
Xavier Sastre (representant de 5 anys)
Catalina Simó (representant de 1r primària)
Amparo Sánchez ( representant de 2n primària)
Xisca Oliver i Neus Guillem ( representats de 3r primària)
Rosa M. Silveira (representant de 4t primària)
Fina Méndez (representant de 1r ESO)
Maria Amengual (representant de 3r ESO)
Juana M. Riera (representant de 4t ESO)
Magdalena Cabot (Direcció)
Excusen la seva absència:
Juan Manuel Hernández (representant UEEC)

Quan són les 18:00 hores el president dóna inici a la sessió amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de 8 de gener de 2013.

2.

Estat de comptes

S’informa de la quantitat de diners que té l’Apa després de la venda de camisetes. Gràcies a la col·laboració de tots la
venda de camisetes va ser tot un èxit i els guanys, de 400€. Com estava acordat, aquets diners serviran per contribuir a
reformar i comprar material didàctic per l’aula UEEC de l’escola.

3.

Reciclatge de llibres

Tot i que ja s’ha posat en marxa el tema de reciclatge de llibres i que s’anirà ampliant en properes reunions,
s’avançaran unes recomanacions per les famílies interessades en la participació en el projecte: tenir cura dels libres en
tot moment; anotar i subratllar amb llapis; no resoldre directament els exercicis al llibre... Les famílies hauran de
comunicar la intenció o no de participar en aquest projecte al pare o mare representant.

4.

Torn obert de paraula

S’acorda que es mantindrà la quota anual de l’Apa en 20€. La representat de 3 anys proposarà una nova imatge del
tríptic informatiu.
La directora informa de la festa de disfresses. Els infants sortiran per la porta del pati gran i baixaran cap a la pista de
futbol, que hi ha al parc, on els pares esperaran per veurer-los desfilar, i una vegada acabat tornaran a pujar i entraran
per la porta del pati nou. Els pares hi aniran darrera i els que vagin disfressats es podran unir a la desfilada.
La representant de 5è de primària informa que hi ha hagut queixes de les disfresses. Des de l’escola s’ha dit que
sempre es cerca la millor opció, però que s’intentarà millorar.
Referent a la sol·licitud d’una ajuda per a l’equip de bàsquet de l’escola destinada a comprar un equipatge (camiseta i
calçons) i vists diversos pressupostos, s’acorda que es comprin les camisetes i l’Apa les subvencionarà. A final de
temporada seran retornades per reutilitzar-les el proper curs.
La representant de 2n d’ESO informa que el curset de cuina el durà a terme n’Aina, la cuinera de l’escola.
S’ha demanat si es pot millorar la megafonia. Hi ha un grup de pares que s’han ofert per fer-ho.
Es proposa que les festes, com ara la de Sant Antoni, es puguin enregistrar i penjar-les a la web de l’escola.
Queda fixada la propera reunió d’Apa per a dia 5 de març de 2013, a les 18 hores.

Sense més temes a tractar, a les 20:10 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària, n’estenc aquesta acta.
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Xisca Mora

Nicolás Bordoy

