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Carme Ronda Periago (Directora)

DATA: 3 de novembre, 2021

ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ ACTA 5-10 S’aprova.

ELEGIR VICEPRESIDENTA Serà Maria Victoria Campoy (6è EI)

ESTABLIR DATA PER DUR A TERME
ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA PER
MODIFICAR ELS ESTATUTS I
CAMPANYA DIVULGATIVA

Serà el 14 de desembre a les 16:30h. A les 17:00h
farem la nostra assemblea ordinària.
Mar s’informarà via FAPA i farà una proposta per
poder informar als pares del canvi i de la necessitat
de fer-ho.
És convenient fer una convocatòria amb conformitat
d’assistència, per poder controlar l’aforament,,
l’escola en farà difusió a través de la web.

PRESSUPOST PER DESPESES Irene ens informa de l’estat de comptes i de la
previsió de saldo després de que aquest mes se passi
la quota i se tenguin en compte les despeses fixes
anuals de comissions bancàries, les guarderies els
dies de reunions de pares, aportació a la FAPA.
Les propostes d’aportacions són:
-Handbol (Sara demanarà què necessiten i
valorarem)
-Festes (ja sabem que a nivell intern) Sant Antoni,
Carnestoltes… (Sara proposa una actuació
d’Astronautes Estrellats i na Carme Ronda farà la
consulta a la comissió interna de l’escola per poder
coordinar-ho)
-Subvencionar els viatges dels nins o nines que les
seves famílies tenguin problemes per afrontar la
despesa
-Antònia Salvà recorda la intenció de l’Associació de
seguir amb el pla de formació per famílies, només es
podrà fer si hi ha pressupost. De moment farà un



formulari per conèixer les necessitats de les famílies
i, per tema d’aforament, segurament es plantejaran
en format a distància.
Això ens recorda la necessitat de crear un correu per
la nostra associació i Irene se’n posa al capdavant, per
poder estar connectats i ben informats.
afamatadejonc@gmail.com

RECOLLIDES SOLIDÀRIES Cristina ens explica la seva idea de fer 3 recollides al
llarg del curs, una cada trimestre.
-Al primer trimestre farem recollida de joguines i
altres productes per infants per a l’ONG SOS
MAMAS (aprofitant el nadal)
-Al segon recollida esglaonada de productes per
MALLORCA SENSE FAM
-Cristina està cercant ONGs, a nivell internacional,
per a que els nins puguin treballar i conèixer les
necessitats reals d’algun poble o col·lectiu, i com se’ls
pot fer arribar les nostres aportacions, i així
convertir-ho amb una activitat d’aprenentatge i
recerca.  (Metges pel món, Dentistes sobre rodes,
UNICEF,,,)

QUALITAT MENJADOR Mar posa al corrent a Carme Ronda de les queixes i
comentaris que s’han donat darrerament entre els
grups de famílies respecte al tema del menjador: nins
que es queixen de la quantitat, temperatura,
presència de productes precuinats, repetició d’alguns
plats dels menús,,,
Carme voldria saber la quantitat de famílies per
saber el grau de credibilitat o de significació. Ella
mostra total confiança en el servei i convida a les
famílies a fer-ne ús per comprovar-ho. Nega que hi
hagi presència d’aliments precuinats, assegura que
estan treballant amb el tema de les quantitats i
temperatura, sobretot al darrer torn, ja que són més
grans i tenen més necessitat de menjar en més
quantitat. Explica quines són les competències del
menjador, aclarint que no poden assumir la tasca
educativa en aquells al·lots  que rebutgen alguns
aliments ni controlar que repeteixen d’algunes coses
sense acabar-se’n d’altres. Diu que cada dia, a cada
torn, hi ha presència de cooperativistes per controlar
l’activitat del menjador. També explica la situació
condicionada pels protocols de la pandèmia i els
controls de la nutricionista i de les auditories
constants de la higiene i sanitat. Per tot assegura que
el menjador, sense deixar de ser un menjador escolar,
és de gran qualitat i pot assegurar totes les
necessitats nutricionistes dels seus usuaris.
No obstant, dóna la possibilitat de que les famílies
puguin dirigir les seves queixes al consell rector
(consellrector@matadejonc.cat) o que els propis
alumnes, el mateix dia que detecten alguna possible
irregularitat, ho indiquin als seus tutors i aquests a
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l’equip directiu, com s’ha fet fins ara.
A més, ja està organitzant una trobada de la
nutricionista amb  l’AMIPA (i així difondre la
informació a totes les famílies de cada grup)

INFORMACIONS
ESCOLA

Carme Ronda explica com s’ha
invertit l’aportació feta per l’AMIPA
al curs passat

El curs passat l’AMIPA va fer una aportació de 5000
euros per a l’acondicionament del pati amb els que
l’escola ha comprat un gronxador gros, patinets nous,
una taula de tennis taula i un moble-biblioteca
exterior, s’ha instal·lat gespa a la zona del tipi, a més
d’altres accions que l’escola ha hagut d’assumir, com
per exemple la desmantelació de la Robínia, que es va
morir, condicionament de finestres, reposició de
toldos,,, en estar tot a punt, ens convidaran a
veure-ho tot i farem fotos per publicar als diferents
grups.

Trobada amb la nutricionista En principi, es programa per dia 11 de gener.

PETICIONS Irene Lozano: certificat Mar Banc de
Sabadell per autoritzar signatura

La Secretària l’ha de fer, Irene farà arribar el model
del curs passat.

Mar de la Loma (1r ESO) ús dels
mòbils al pati de menjador

Mar exposa alguns fets relacionats amb un mal ús del
mòbil per part d’alguns alumnes de 2n d’ESO i
planteja la possibilitat de que l’escola pogués
restringir l’ús dels mòbils si hi hagués un recolzament
significatiu per part de les famílies. Carme explica
que el mòbil és una eina més dins l’escola, no obstant
ho plantejarà als professors de l’etapa i ens
respondrà a la propera reunió, deixant al nostre
criteri la possibilitat de fer un buidatge d’opinió entre
les famílies mitjançant un formulari.

Cati March (3r EP) Cati sap que al pati de menjador, entre els alumnes
de primària és quan es donen més conflictes. Carme
n’està al corrent i assegura que ja s’han anat aplicant
mesures, com la d’augmentar la presència de mestres
de l’escola, a banda dels monitors.
Pel condicionament de la pandèmia els patis estan
zonificats, amb franges més petites amb més
supervisió, i això fa que l’alumnat es senti privat de
llibertat, el que segurament també contribueix a la
conflictivitat.
Torna a recordar els canals de comunicació:
alumnat→tutoria→equip directiu
famílies→consell rector.

TEMES
ANTERIORS

pa moreno als berenars i iogurts
ensucrats

Carme Ronda informa que ja es va intentar i que
ningú el comprava, per tant es va optar per fer només
baguettes. En quant als iogurts aprofitarem la



trobada amb la nutricionista per fer la consulta.

RESUM:

3 de novembre, 2021
Ahir férem la reunió i ja tenim
-representant de 3r de Primària, na Cati Mach,
- vicepresidenta, que és na Maria Victoria Campoy ( representant de 6è EI), i
-correu electerònic: afamatadejonc@gmail.com, per si ens voleu fer arribar els vostres suggeriments.
Informar que sereu convocats a una assemblea general el 14 de desembre a les 16:30h ja que hem detectat que
als estatuts no es contempla que el representant de grup pugui ser una persona fora del rol de pare o mare. Tots
sabem que el model de famílies canvia i pensam que hauríem de canviar aquest punt, responent a un patró més
obert i inclusiu, això implicaria un canvi en el nom: Associació de Famílies de Mata de Jonc.
També vàrem repassar l’estat de comptes i, després de comptar amb les aportacions que les famílies farem aquest
mes, intentarem ajudar al club d’Handbol, a l’escola per fer festes més lluides en dates sonades com Sant Antoni i
Carnestoltes, a les famílies que no puguin assumir els viatges d’estudis i per organitzar algunes activitats per
famílies.  El curs passat vàrem poder fer una aportació a l’escola amb el que han fet millores al pati, així com posar
un gronxador nou, patinets, una taula de tennis taula, una biblioteca exterior i gespa artificial a la zona del tipi, en
poder ens les mostraran i vos passarem fotos.
Seguint amb la idea de que la nostra segueixi essent una escola solidària i de que els nostres joves s’eduquin en
valors, farem tres recollides de productes, una per trimestre: la primera per SOS MAMAS, la segona per
MALLORCA SENSE FAM i la tercera encara s’està estudiant. De cada una d’elles en sereu ben informats.
A l’ordre del dia també es va contemplar parlar de les queixes que algunes famílies heu manifestat sobre el
menjador. S’ha de dir que l’escola s’hi dedica amb força a aquest servei per mantenir-ne la qualitat i assegurar les
necessitats nutricionals dels usuaris i intentar resoldre els inconvenients que puguin anar sorgint. Hi ha un
control exhaustiu per part de Sanitat, la nutricionista que vetlla per la posada en pràctica dels seus consells i
recomanacions i mestres de l’escola que hi són sempre i a cada torn.
També ens recorden que si volem fer arribar les queixes que ho facem directament, els al·lots via tutoria, les
famílies al correu consellrector@matadejonc.cat.
Així mateix, hem organitzat una trobada amb la nutricionista al gener per poder canalitzar totes les vostres
inquietuds i conèixer millor el servei. Ja vos anirem contant.
Hi ha algunes cosetes puntuals d’alguns grups en concret, pel que el vostre representant vos anirà informant a la
vegada que li podeu fer arribar les vostres propostes per a tractar a la propera reunió: dia 14 de desembre.
Salut i alegria!
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