Curs 2018/19
Número d’acta: 8
REUNIÓ AMIPA MATA DE JONC A 7 de maig de 2019, a les 16.15 hores
Presents: Teresa Vera, Begoña de la Iglesia, Catalina Escanelles, Vicenç Alemany, Solange Artiles,
Lluis Mas, Maria Antònia Bennasar, Míriam Vaquer, Maria Josep Jaume, Joan G. Aguiló, Maria
Àngels Ribas, Patrícia Busquets (Direcció)
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.-Estat de comptes
3. Mercadet de 2a mà (tema de na Sonia, pendent a la darrera reunió)
4. Tema neteja accés a sa Caseta (tema de na Sonia, pendent a la darrera reunió)
5. Excursió de dia 12 de maig.
6. Xerrada Noves tecnologies
7. Final de curs: propostes.
8. Altaveu
9. Relleu representants per al curs 2019/2020
10. Torn obert de paraula.
1.-Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (us adjunt l'acta, per si la voleu
llegir abans)
Aprovada per unanimitat.
2. Estat de comptes
Tenim 4230 € dels quals 2900 són remanent del curs passat i 1330 obtinguts d'aquest curs.
3. Mercadet de segona mà
Havent un grup de mares i pares que demana que l'AMIPA organitzi un mercadet de segona mà i
tenint en compte les capacitats limitades de l'AMIPA es convida a les persones que tenen aquesta
iniciativa a forma part d'una comissió que pugui tirar endavant el mercadet.
4. Tema de neteja accés a sa Caseta
Hi ha una atenció especial de neteja al telèfon 010. Les telefonades les poden fer mares i pares a títol
individual com a ciutadans ja que les associacions no tenen una força especial per a una resposta de
neteja.
5. Excursió del dia 12 de maig
L'excursió del dia 12 de maig va endavant seguint el primer avís que es va fer arribar als pares amb
el resum de la reunió del mes d'abril. De tota manera la confirmació ha arribat un poc tard i sembla
que no hi haurà tanta participació com en l'anterior. L'autobús s'ha de confirmar el divendres i per
això el dijous s'ha de tenir el nombre de persones que faran ús d'aquest servei. S'enviarà una
comunicació específica sobre l'excursió.
6. Xerrades de Noves Tecnologies
El proper dimarts 28-05, dia de joranda de portes obertes d'extraescolars, es farà la xerrada de riscos
digitals per part de Toni Roig. Aquesta xerrada és finançada pel COPIB a través de la FAPA.
7. Propostes de final de curs
S'anirà desenvolupant a través de la coordinació escola-AMIPA.
8. Informació de les jornades “famílies per la inclusió educativa”
La idea principal és que amb la inclusió de la diversitat tots i totes hi guanyam: empatia, habilitats
socials, ampliació de la mirada.... Per això, és una lluita de tots i totes, no només dels que tenen la
dificultat personal. S'han de fer una sèrie d'actuacions que podrien venir coordinades per la creació
d'una comissió d'escola inclusiva a l'AMIPA.
9. Relleu de representants per al curs 2019/20
S'ha de contactar amb les diferents classes per tenir en compte qui són els interessats en forma part
de la Junta de l'AMIPA pel proper curs 2019-20 i ja es puguin incorporar directament a la reunió del

primer dimarts d'octubre
10. Torn obert de paraules
L'AMIPA subvencionarà les camisetes per l'alumnat d'ESO-4

Sense més temes a tractar s'aixeca la reunió a les 18:25 hrs
La presidenta

El secretari

Catalina Escanelles

Joan Aguiló

