Curs 2018/19
Número d’acta: 2
REUNIÓ AMIPA MATA DE JONC A 6 de novembre de 2018, a les 16.15 hores
Presents: Teresa Vera, Amanda García Núñez, Irene de Juan Mas, Vicenç Alemany Reus,
Catalina Escanelles, Solange Artiles Picón, Lluis Mas Martin, Xim Pereyra Augé, Maria Antònia
Bennasar Obrador, Begoña de la Iglesia Mayol, Miriam Vaquer Arjonilla, Maria Josep Jaume Serra,
Joan G. Aguiló Sabater, Mª Àngels Ribas, Àngela Alcover, Patrícia Busquets (Direcció)

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Estat de comptes i resum del procediment de canvi de firmes al banc
Problemàtica de la nova Junta per tenir signatura al banc. Exigeixen tràmits presencials que
entren en conflicte amb l'horari laboral. Per tant, en aquest moments la Junta no té accés al
compte i s'han congelat les diferents operacions: ajuda als damnificats per les inundacions a Sant
Llorenç, el registre d'associacions i les quotes a les famílies (s'avisarà un mes abans d'executarles). Per tant, es continuen els tràmits esperant la seva resolució en la propera reunió del mes de
desembre.
3. Registre d'associacions i canvi d'Estatuts
Veure en el punt anterior.
4. Proposta de la comissió de la Festa de Nadal: xocolatada.
–
–
–

–
–

–

Es proposa que sigui el dijous 20-12-18
Es proposa que no hi hagi concurs de coques però si un sorteig de 4 regals de paneres de
Nadal entre els que aportin coques
S'accepten propostes per donar visibilitat a diferents associacions amb compromís social
per incloure els seus productes a les paneres: productes de comerç just, productes
d'associacions de malalties com ara el Cockayne Syndrome de l'associació Pep Amy
&Friends
L'AMIPA convidarà a la xocolatada.
Es farà un recodatori a les famílies per tal que, durant la festa, tenguin cura dels seus fills.
A partir de les 16h els infants són responsabilitat de la família, a no ser que estiguin a la
guarderia. A més, és important que tothom retorni els tassons i per això l'AMIPA facilitarà
espais de recollida ben senyalitzats, còmodes i de proximitat. També es prega que es faci
un ús i un control adequat dels espais del pati per part dels pares.
En la propera reunió l'AMIPA resoldrà una bona organització dels equips de pares: batuda,
neteja i escurar, control dels espais (usos dels nins). Es demana que les coques que
s'aportin es duguin tallades de casa.

–
5. Ajudes a Afectats a Sant Llorenç
Les escoles amb les quals s'ha contactat tenen una allau d'ajudes difícil de gestionar i el que més
necessiten en aquests moments és recuperar la normalitat i recuperar els espais educatius
devastats. L'AMIPA ha establit un primer contacte amb l'escola Sant Miquel de Son Carrió per
compartir un llistat de necessitats i que es pugui treballar sobre una proposta concreta,
possiblement després de Nadal ja que ara estan saturats. Begoña de la Iglesia iniciarà la redacció
d'una carta dirigida a l'AMIPA d'aquesta escola. En aquest temps es tractaran d'establir nous
contactes. També Xim Pereyra establirà el contacte amb l'Associació de Joves de Sant Llorenç
(granots i sopes) per la venda de camisetes. Tal vegada durant la xocolatada de Nadal.
6. Torn Obert de Paraula

La comissió d'excursió en família proposa una excursió a Lluc el proper 25 de novembre en la qual
es faria la volta a la Coma de Binifaldó (7 km) máxim dues hores de camí. Una excursió senzilla i
amb poc desnivell per a tots els públics amb l'objectiu de passar el dia plegats a la natura. Dinar
de pa i taleca i anada i tornada amb autocar per a compartir més. L'AMIPA subvencionarà una part
de l'anada que costarà 5 €/persona. Les famílies interessades es poden apuntar a través del seu
representant.
La comissió del nou logo proposa una reflexió sobre la necessitat de canviar o revisar el nou logo.
Què significa el pas de APA a AMIPA? Com està evolucionant la família? Reflexió oberta a totes
les famílies des de les mares i pares als infants.
L’Escola ens confirma que s'ha retirat la perca del menjador escolar arrel de que algunes famílies
havien fet arribar a l’equip directiu una certa inquietud per la inclusió d’aquest aliment en el menú
mensual.
Begoña de la Iglesia ha fet un buidatge molt complet de les xerrades més votades a partir de les
enquestes enviades a les mares i pares el curs passat i ha sortit en primer lloc la temàtica en
relació a la gestió de les emocions. En segon lloc, la seguretat en les xarxes socials. Per tant, en
principi es començaria amb aquests temes i s'accepten propostes de ponents.
Preocupa el tema de rutes segures per arribar a l'escola i aquesta barriada no les acompleix. Es
poden identificar punts negres i l'AMIPA les anotaria i tramitaria. Així com des de l'AMIPA es
sol·licita que aparquem bé quan venim a cercar els nins ja que nosaltres mateixos sinó convertim
la ruta en més insegura.
Es valora molt positivament els canvis introduïts en el menjador escolar. S’agraeix a l’escola
l’esforç en aquesta línia. L’Escola ens explica que encara estan treballant per millorar alguns
aspectes i per afinar alguns plats. Ens agraeixen a les famílies els suggeriments que feim arribar, i
també els agraïments i valoracions positives perquè això també ajuda a seguir en una línia
positiva. L’Amipa suggereix que des de la cuina es publiqui una recepta al mes que agradi
especialment als al·lots ja que això pot ajudar a les famílies.
Sense més temes a tractar s'aixeca la reunió a les 18:25 hrs
La presidenta

Catalina Escanelles

El secretari

Joan Aguiló

