Curs 2018/19
Número d’acta: 4
REUNIÓ AMIPA MATA DE JONC A 8 de gener de 2019, a les 16.15 hores
Presents: Teresa Vera, Amanda García, Irene de Juan, Vicenç Alemany,
Catalina Escanelles, Solange Artiles, Lluis Mas, Maria Antònia
Bennasar, Maria Josep Jaume, Joan G. Aguiló, 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 cobrament quota de socis del curs 2018-2019
Després de les despeses per la compra de les 4 paneres sortejades el dia de la xocolatada que varen
suposar un total de 182 €, queden a caixa 1995,73 € quan encara no s'han cobrat les quotes de socis.
El cobrament de les quotes s'ha de fer abans de final del mes de gener per evitar el cobrament de
comissions. La quota per soci són 21€ que tenen una cobertura anual. Es farà un avís/comunicat a
les famílies.
3. Revisó organització xocolatada. Pagament a cuina.
Èxit de vendes de coca per part de l'alumnat de quart d'ESO. Potser que l'incentiu de donar un
número per la rifa (junt amb la coca) hagi augmentat les vendes.
L'altaveu que es va posar va anar prou bé: autonomia i rodes. L'escola va manifestar el seu interès
en aquest aparell. Per tot això, es proposa la seva compra que ronda els 400 €.
Vàrem generar molt de fems perquè h havia pocs tassons reutilitzables (ja que amb els anys han
anat desapareixent). Es proposa també fer-ne una compra. Es proposa també, per reduir el fems
dispers, posar un punt de recollida de fems devora la taula de servei i un covo per tornar els tassons
reutilitzables.
Les paneres varen quedar molt bé.
Encara no s'ha pagat a cuina perquè, a dia d'avui, no ens ha informat del cost total de la xocolata.
4. Petició de subvenció per part de l'Escola.
L'escola vol canviar el sistema de megafonia i ens passa un pressupost aproximat de 1690 €.
S'accepta unànimement.
5. Sant Antoni i sant sebastià.
L'escola no ho celebrarà. La festa té més sentit si hi ha continuïtat amb el que preparen els nins a
classe: gloses, ball de bot, dimonis. Així, es proposa establir el calendari d'accions de forma
coordinada amb l'escola per tal d'establir sinèrgies que repercutiran més positivament en els nostres
fills i les celebracions tindran més sentit. En aquesta línia es parla també d'obrir l'escola al barri com
a objectiu de futur. Seria interessant contactar amb associacions de veïns. Abans amb l'AAVV Sa
Manxeta hi havia contacte però aquesta associació s'ha desfet.
Per tot això, es decideix no fer cap acció per Sant Antoni i Sant Sebastià però de cares al proper curs
es planteja assumir el cost d'algun taller de gloses o similars en horari de dematí fet que podria
repercutir amb una mostra en la festa d'horabaixa. En aquesta línia es proposa reforça en aquest curs
festes de l'escola com ara el Calijoncopi.
Aiximateix pel curs vinent es proposa l'organització de comissions de caire relacional per establir
coordinacions amb l'escola i el barri.

6. Excursió en família.
Es proposa el 24 de febrer com a data de la primera excursió a Lluc seguint la programació feta el
primer trimestre. El cost previst seria de 3€/persona i l'AMIPA costejaria la resta. La inscripció s'ha
de completar 10 dies abans.
7. Torn obert de paraula.
Es proposa consultar a diferents bancs i caixes que ens puguin deixar les comissions a cost zero.
Es discuteix el tema del menjador que si bé és de molta qualitat tal vegada s'ha passat en innovació
per alguns pares i mares. Es poden repetir plats (els que més agraden) i combinar gustos nous amb
d'altres més coneguts.
Sense més temes a tractar s'aixeca la reunió a les 18:25 hrs
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