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DATA: 3 de maig, 2022

ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ ACTA 5-4 S’aprova.

REGISTRE AFA I OBTENCIÓ DEL
CERTIFICAT DIGITAL

Irene emplenarà tots els formularis i, en tenir els estatuts
degudament modificats, s’encarregarà. Hi ha un document
que han de signar Presidenta i Secretària. En tenir-ho ens
avisarà.
També s’haurà d’adjuntar l’Acta de l’Assemblea
extraordinària a on vàrem aprovar la modificació dels
estatuts.

Estatuts AMIPA Mata de Jonc.docx
ASSAMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 14-12

ESCOLA D’ESTIU INFANTIL I PRIMER CICLE DE PRIMÀRIA: Com que hi ha
famílies interessades, l’escola, juntament amb l’empresa
STEAM-Robotix Balears ha dissenyat la proposta i rebrem
convocatòria per fer una reunió informativa aquesta
setmana.
Hi ha menjador, flexibilitat de participar dies solts amb els
preus ajustats, 2 dies a Viding Illes Aiguablava i un dia de
sortida a la setmana. Els horaris serien més o manco de 9 a
14 sense menjador i fins a les 16 amb menjador. També hi
haurà guarderia abans de les 9.
SEGON CICLE DE PRIMÀRIA: Amb la professora de
teatre s’està elaborant una proposta, ben aviat també
rebrem la informació.
L’oferta es fa extensiva a nins i nines d’altres escoles.

SELECCIÓ MEMBRES JONQUERS I
OPORTUNITAT DE PARTICIPACIÓ

Algunes famílies han manifestat les ganes dels seus fills de
poder formar part del grup Jonquers.
Carme Ronda explica que estan organitzats com a
cooperativa i que cada any n’entren 3 de nous de 4rt de
primària, que és quan els nins adquireixen autonomia i
responsabilitat necessària per poder assumir les tasques
que implica formar part de la biblioteca. Així i tot hi ha un
procés selectiu.  Ella ho farà arribar a la comissió i ens
contestarà tan aviat com pugui.

RECOLLIDA SOS MAMAS
MATERIAL FARMACOLÒGIC

Ara el que necessiten són medicaments i materials de
cures. Hi haurà una capsa a l’entrada de l’escola, s’avisarà a

https://docs.google.com/document/d/1nPGyE9Hs7CugAlfImI8dm5E8RfEHPPlF/edit
https://docs.google.com/document/d/1FmyntwJb991931cdFu6MqYFtJ58im_9EVOviPBaYGKA/edit


les famílies i es farà la recollida i posterior entrega. En
haver una necessitat nova ja es tornarà a informar.

APORTACIÓ HANDBOL Com ja és tradició l’AFA fa una aportació anual al club,
malgrat tot, revisam el tema i s’exposen arguments com les
necessitats econòmiques en general, la privacitat del club i
el fet de que no tots els nins i nines de l’escola en
gaudeixen d’aquesta aportació. La idea és intentar
destinar part del sobrant, si n’hi ha, fer millores a l’escola i
que arribin a tots i totes.
Així i tot, quan la proposta del club arribi, s’estudiarà i,
després de fer els càlculs pertinents, decidirem. També
consideram que s’hauria de cuidar millor la integració de
més nines al club i que una condició inherent a l’aportació
és que algun membre hauria de venir a l’escola a principi
de curs a fer publicitat i a intentar captar més nines.

APORTACIÓ MILLORA ESCOLA Carme Ronda explica que ara, la prioritat és la de crear
zones d’ombra. Ja s’ha demanat una auditoria
eco-sostenible per tal de poder demanar ajudes, ja que són
millores de gran quantia econòmica.

PETICIONS Dione Butler Viatge a Segon d’ESO. ja se va informar en altres sessions
d’AFA que enguany no s’han pogut dur a terme no ha donat
temps a refer el calendari que es va de suspendre per tema
COVID. S’intentarà compensar el curs vinent.

Sara Aparicio Una família demana si seran descomptats de la quota del
menjador els dies que els infants siguin de campament o
viatge. Carme Ronda diu que hi ha algun dia que
s'emporten el dinar de l’escola i que la resta ja està
prorratejat.

INFORMACIONS
ESCOLA

CARME RONDA El cove de la roba perduda torna a estar a vessar. La roba
s’entregarà a SOS MAMAS.

L’Associació de veïns ha enviat una carta a l’escola
demanant que ens avisin de no aparcar als guals. Es donen
moltes situacions incòmodes.
S’enviarà la carta als grups i intentarem concienciar a les
famílies de cercar alternatives al transport en cotxe.

TEMES
ANTERIORS

FESTA FINAL DE CURS. Seguim organitzant. Es comparan elements per fer la
decoració conjunta i els grups han d’aportar les taules
abans del dia de la festa per tal que un petit grup pugui fer
el pertinent muntatge.

RESUM:

3 de maig,, 2022
Ahir férem la reunió de cada mes i aquests són els temes tractats:
-Seguim amb el REGISTRE de l’AFA, ja falta menys!
-ESCOLA D’ESTIU, ja està gairebé tot organitzat, segurament heu rebut una circular, hi ha una proposta per infantil i primer
cicle de primària feta i una pel segon cicle de primària embastada i que aviat sortirà també, totes dues ben interessants!
-RECOLLIDES SOLIDÀRIES i APORTACIONS UCRAÏNA, també heu rebut circular i el que necessiten ara mateix és producte
farmacològic, procurau que siguin capses noves i sense obrir.
-L’escola ha rebut una carta dels veïns queixant-se que a les entrades i sortides de l’escola no es respecten els guals de la
zona. Intentau no aparcar-hi, cercau alternatives al cotxe, si cal, ànim!
Per acabar, dir-vos que seguim organitzant la festa de final de curs amb molta il·lusió! haurem de portar els nostres riures
ben oberts, les taules i el menjar, organitzau-vos als grups.


