
 
 
Curs 2018/19 
Número d’acta: 8 
 
REUNIÓ AMIPA MATA DE JONC,  2 d’abril de 2019, a les 16.15 hores 
Presents: Teresa Vera, Irene de Juan, Begoña de la Iglesia, Catalina Escanelles, Vicenç Alemany, Lluis Mas,                
Maria Josep Jaume, Maria Àngels Ribas, Sonia Martínez. 
 
1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
Aprovada per unanimitat. 
 
2. Estat de comptes  
Tenim 4.434€ (4.001€ al Banc i 433€ a Caixa). Hem fet és el de la xerrada de Pepa Horno (340€) i hem                      
cobrat un rebut per transferència.  
 
3. Agraïment participació tema carta. 
En Ramon, un dels pares que va promoure la recollida de signatures per donar suport a una carta adreçada                   
al Conseller d’Educació i Universitat a propòsit dels recursos amb els quals es dota l’escola per atendre la                  
diversitat, ens ha demanat que facem arribar el seu agraïment i ens ha dit que són 253 signatures que han                    
recollit. 
 
4. Excursió en família Maig 
La comissió d’excursions no s’ha pogut reunir, però es proposa fixar una data, un diumenge de maig, per a                   
la propera excursió. Hem establert el 12 de maig com a millor dia i el destí serà una excursió costera, per la                      
zona de Llevant. La comissió d’excursions ha de contactar amb el servei d’autocar i concretar el servei i els                   
preus i horaris per poder fer la circular. 
 
4. Xerrada Pepa Horno (valoració) 
Hem fet una valoració positiva de la xerrada, tant pel que fa a assistència com en el grau de satisfacció                    
entre les família pel tema abordat i la qualitat de la ponent.  
 
5. Properes xerrades (Emaya i COPPIB) 
Emaya ens ha fet arribar una proposta de xerrada per sensibilitzar les famílies sobre les millores en el                  
sistema de reciclatge a la nostra barriada. Es valora que no és un tema que interessi gaire a les famílies, de                     
moment no es tira endavant la proposta. 
 
La xerrada que sí tira endavant és la de “Noves tecnologies i Riscos Digitals”, a càrrec de Toni Roig, ponent                    
del COPPIB i pare d’un alumne de Mata de Jonc. Se li proposa un dimarts de maig. Es proposa un dimarts,                     
perquè la xerrada de na Pepa Horno fou en dimecres i tenim el compromís, promogut per una mare de la                    
Junta, de no fer totes les activitats el mateix dia de la setmana. Aquesta xerrada cobreix la temàtica que                   
figurava en el 2n lloc en la llista d’interessos de les famílies, segons l’enquesta realitzada el curs anterior. 
 
6. Avisos diversos:  
- Calijoncopi: dissabte és el dia del Calijoncopi. Tal com acordàrem en la junta anterior, l’AMIPA tendrà una                  
taula reservada per fer una proposta participativa referent al canvi de logo. En Vicenç Alemany farà un                 
póster per explicar la proposta. Na Catalina Escanelles durà material per tal que les famílies, grans i petits,                  
ens puguin fer la seva proposta de logo. Hem d’acabar de pensar encara com es farà l’estructura per penjar                   
els dibuixos. Hem d’establir torns per estar a la taula, de tal manera que tothom pugui passejar pel                  
Calijoncopi amb la família.  
- S’anuncia l’assemblea FAPA per dia 6 d’abril. Ningú dels present no pot assisitir-hi. 
- En Lluís Mas (4rt de primària) ens porta un pressupost de l’altaveu que vàrem decidir comprar. Ens                  
proposa un altaveu LD Systems road buddy 10 amb bateria que val 545 €. S’aprova la compra. Hem de                   



 
mirar si podem fer pagament per transferència. 
 
7. Torn obert de preguntes.  
- Na Teresa Vera, representant de 3 anys exposa que al seu grup algunes persones s’ha queixat per l’ús                   
d’aigua d’aixeta al menjador i proposen solucions com osmosis o dur cantimplora al menjador. Na Patrícia                
explica que l'aigua de l'aixeta de Palma és potable, que estan en contacte amb EMAYA, que fan els controls                   
diaris de la potabilitat de l'aigua, i que EMAYA adverteix que si es posen filtres entre la xarxa i el consum                     
final, ells no es fan responsables de la qualitat de l'aigua. D’altra banda no és viable l’ús de botelles                   
individuals al menjador per logística. A més, la directora diu que els mestres també beuen d'aigua de                 
l'aixeta, i que a més de ser potable no és dolenta.  
Aprofitam per recordar que, referent a temes de servei, les queixes i suggeriments s'han d'adreçar               
directament a Gerència, no a Direcció ni a l'AMIPA. Si, pel tema de l'aigua o del menjador, hi ha algun                    
problema de salut o al·lèrgia, es cercaran solucions individuals. 
 
La representant de 4 anys, na Sonia Martinez, exposa la preocupació per la brutor que hi ha a la vorera del                     
carrer d'entrada a Sa caseta. Hi ha famílies que es queixen de la poca neteja i de la presència d’excrements                    
de ca i proposen que des de l'AMIPA es faci alguna acció per millorar-ho. Na Sonia comenta que un pare de                     
la classe li ha dit que sap d’una altra escola on l’amipa ha fet una carta a l’Ajuntament i sembla que han                      
tengut bons resultats. Quedam d’acord que na Sonia aclarirà millor a qui cal adreçar aquesta carta i ens farà                   
una proposta.  
 
La representant de 4 anys exposa també una proposta d'unes famílies per fer un mercadet d'intercanvi de                 
joguines. Queda pendent per a la propera reunió per manca de temps. 
 
 
 
Sense més temes a tractar s'aixeca la reunió a les 18:00 hrs 
 
 
La presidenta El secretari 
 

 
Catalina Escanelles  Joan Aguiló 


