Curs 2018/19
Número d’acta: 3
REUNIÓ AMIPA MATA DE JONC A 4 de desembre de 2018, a les 16.15 hores
Presents: Teresa Vera, Amanda García, Irene de Juan, Vicenç Alemany,
Catalina Escanelles, Solange Artiles, Lluis Mas, Xim Pereyra, Maria Antònia
Bennasar, Begoña de la Iglesia, Miriam Vaquer, Maria Josep Jaume,
Joan G. Aguiló, Mª Àngels Ribas, Àngela Alcover, Patrícia Busquets (Direcció)

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (us adjunt l'acta, per si la voleu
llegir abans).
2. Estat de comptes i canvi de firmes al banc.

El dia 22 de novembre es va aconseguir tenir actualitzada la compta bancària que
l’associació te al Banc de Sabadell amb les dades de la nova Junta. Amb aquests tràmits
tindran firma mancomunada i podran accedir a les dades bancàries, la presidenta, Catalina
Escanelles, i la tresorera, Maria Antònia Bennasar. S’ha aconseguit negociar el tema de les
comissions, de manera que noens en cobraran, almenys de moment, i es mirarà de retornar
part del que s’ha cobrat fins al moment. Aquesta condició és, de moment, temporal a
l’espera de la aprovació definitiva per l’entitat bancària.
L’estat de comptes actual, a l’espera de cobrar la quota del curs present, és el següent:

3. Organització Xocolatada i de la Panera de Nadal.
Dijous dia 20-12 a les 16:00 hores es farà la xocolatada de Nadal a l'escola. L’alumnat de 4t d'ESO
vendrà coques per abaratir el cost del viatge d'estudis. El cap de cuina elaborarà la xocolata desfeta i
només caldrà que li passem les quantitats estimades. L'AMIPA gestionarà l'ús de material fungible
com utilització, recollida i escurada dels tassons reutilitzables de l'escola, la compra de torcaboques,
de talonaris i del bingo per fer el sorteig de les paneres de Nadal. Els números de la rifa s'obtindran
amb la compra de la coca. Es planteja una vegada més la possibilitat d'adquirir un equip de so per
350-500 €. Si aquest equip de so no arriba abans de la xocolatada es parlarà amb Jaume Bueno per
muntar un equip per l'ocasió.
Es faran 4 paneres d'entre 30-40 € cada una amb productes de comerç just, d'associacions que
fomenten la inclusió social i d'altres que donen a conèixer malalties rares per tal de donar suport
amb el nostre consum a col·lectius socials desafavorits.
Dimarts 11de desembre, algunes membres de l'AMIPA quedaran per ajuntar els continguts de les
paneres de Nadal i revisar els materials.
4. Camisetes de Sant Llorenç: en tràmits de gestió.
5. Mallorca sense fam i recollida de Joguines noves: El tema de les joguines no s'aprova en

aquest moment degut al perjudici que pot
representar per la innocència dels nostres
infants. El tema de la recollida d'aliments es proposa que es posi en marxa mitjançant una circular i
la recollida es faci de dimecres 12 a dimecres 19 de desembre.
6. Propostes de les Comissions.
La comissió de xocolatada ha organitzat la festa com s'ha fet palès en el punt 3 d'aquesta acta. La
comissió de Sant Antoni ha d'elaborar alguna proposta perquè després de Nadal, en la propera
reunió de l'AMIPA, quedarà molt poc temps i ja s'han de perfilar els detalls. La comissió
d'excursions feim escola de Mata de Jonc posposa la presentació de la seva proposta pel mes de
gener per dur a terme dues sortides, una d'hivern a Lluc i una de primavera-estiu a un entorn
costaner possiblement prop del Parc de Llevant i, per tant, prop de les zones damnificades pels
aiguats d'aquesta tardor. La comissió de xerrades formatives que ha marcat un ordre de prioritats pel
conjunt de pares i mares que varen contestar les enquestes de finals del curs anterior ha determinat
que els temes de major interès són educació emocional, sexualitat i vincle, així com ús i abús de
l'era digital. Aquesta comissió ja comença a tenir una planificació que s'iniciarà el 13-03-19 amb
una xerrada d'alt nivell a l'escola.
7. Torn obert de paraula.
Es donarà suport a l'escola de Son Carrió. De moment no volem abarcar més.
Algunes qüestions de menjadors idealtment s'han de fer via tutor. S'ha de recordar que es fomenta
l'empoderament dels nins en l'expressió adequada de les seves necessitats i se'ls incita al diàleg. Es
va revisant i perfeccionant el servei del menjador on es fomenta la salut i el tast de diferents plats.
Sense més temes a tractar s'aixeca la reunió a les 18:25 hrs
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