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MEMÒRIA D’ACTIVITATS– AMIPA MATA DE JONC 

CURS 2019/2020 
 

La Junta d’Amipa de Mata de Jonc es va constituir el dia 1 d’octubre de 

2019. 

Aquell dia es van formar les comissions de feina per dur endavant els 

objectius del curs. Aquesta organització, per comissions, prové de la 

junta anterior i s’ha mantingut ja que es valora que ens ha ajuda a ser 

més eficients, a repartir millor les feines i a promoure la participació de 

les famílies, ja que demanam la seva implicació en els diferents projectes 

que ens plantejam. La veritat és que en general no hem aconseguit 

massa participació de les famílies, però no per això ens desanimam: 

Totes i tots feim escola! 

La Junta s’ha reunit puntalment, entre octubre i març, cada primer 

dimarts de mes lectiu. 

Cada comissió te el seu calendari i els seus objectius: 

Comissió d'escola inclusiva:  

Ha treballat recollint les demandes i les propostes de millora d’un grup de 

famílies que tenen nins amb necessitats educatives especials i d’altres 

sensibilitzades amb la situació de manca de recursos per atendre les 

necessitats de tot l’alumnat. Així, el principal objectiu de la comissió és el 

de fer visible tot allò que ja s’està fent des de l’escola i intentar cercar 

estratègies perquè les famílies esdevinguin un recurs més que faciliti 

l’atenció a les necessitats emergents a l’aula i al centre.  A més de 

proposar estratègies de participació familiar, com els grups interactius, i 

els patis inclusius, es treballa amb la idea d’elaborar un document perquè 

aquestes intervencions no siguin puntuals, amb un decàleg adreçat a 

cada una de les etapes educatives (tasca interrompuda per la situació 

sanitària) 

 

Per altra banda, la Comissió vetlla per tal que les activitats que organitza 

l’AMIPA, per exemple les excursions i les festes, siguin accessibles per a 

tothom. Comissió de SOStenibilitat:  
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S’encarrega de prepara propostes per millorar la sostenibilitat, sobretot a 

les festes que organitzam. Com a exemple, s’han comprat tassons 

reutilitzables amb el nou logo de l’associació i s’ha promogut la disfressa 

sostenible per Carnaval. S’havien de fer algunes campanyes de 

sensibilització, però  s’han anul·lat per la crisi del covid-19. 

 

 

Comissió de festes:  

Han organitzat la xocolatada de Nadal i el Carnestoltes. El Carnestoltes 

va ser dia 27 de febrer, amb el lema de “Disfressa Sostenible” i amb una 

xaranga per animar i premi per a la millor disfressa. 

Comissió de formació:  

Es van organitzar xerrades, partint de l’interès de les famílies. Aquest 

interès es va recollir mitjançant un formulari de google per recollir les 

propostes de xerrades. Aquest formulari va tenir molt bona acceptació 

entre les famílies. Després de la consulta, la proposta més votada va ser: 

Conseqüències de l’abús de pantalles impartida per Carles Farrés. 

Estava programada pel dia 19 de març i es va haver de suspendre. 

Comissió d'excursió:  

Es van organitzar excursions, la primera havia de ser dia 22 de març a 

Son Real, però es van anul·lar per la crisi del covid. La idea era fer una 

segona excursió en el tercer trimestre. 

Comissió de Logo:  

Aquest any hem duit a terme un procés participatiu que ha culminat en el 

nostre nou logotip. S’han presentat més de 13 propostes, se n’han 

preseleccionat 5 i aquestes s’han sotmès a votació, amb un molt bon 

nivell de participació de les famílies.  

 

Altres assumptes: 

Visita del Club d’hanbol i subvenció.  

Recollida d’aliments de Mallorca sense fam. 
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Visita de Vianants en lluita. 

Traslladar informacions i dubtes de les famílies a l’escola i viceversa. 

Han quedat molt temes a mitges, però será la nova junta qui decidirà si 

vol finalizar-los o no. 

 

 

Un dels temes a tractar a la propera junta será el remanent econòmic 

(vegeu Memòria Econòmica), ja que com que no s’ha duit a terme el pla 

d’activitats anual, no s’ha executat el pressupost.  

Queda pendent també la Convocatòria anual de l’Assemblea General de 

socis (vegeu Capítol III, art. 14 dels Estatuts), per aprovar els comptes de 

l’associació. S’ha considerat que de moment la situació sanitària no feia 

possible aquesta convocatòria. 

 

La crisi del Covid-19 va obligar a suspendre l’activitat de l’AMipa després 

de la reunió de març. 

 

Aquesta junta directiva es dissol dia 22 de setembre, dimarts, però abans 

s’ha promogut el relleu per al curs 20-21.  

 

 

La Presidenta                                                                                                    El Secretari 

 

 

Catalina Escanelles                                                                                       Joan Aguiló 

 

 


