
 

 
Curs 2019/20 

Número d’acta: 12 

 

REUNIÓ AMIPA MATA DE JONC A 4 de desembre de 2019, a les 16.15 hores 

Presents: Mireia Cortada, Noemí Marsol, Laura Molino, Xisca Rosselló, Mª Antònia Bennassar, 

Vicenç Alemany, Catalina Escanelles, Anna Noguera, Lluis Mas, Mª Neus Vera, Silvia Housman, 

Joan G. Aguiló i Patrícia Busquets (Direcció)º 

 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior 

2.-Estat de comptes 

3. Ronda de comissions 

– Comissió de logotip 

– Comissió de xocolatada 

– Comissió d'excursions 

– Comissió de formació 

– Comissió de SOStenibilitat 

10. Torn obert de paraula. 

 

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior 

S'aprova per unanimitat. 

 

2. Estat de comptes 

Tenim 5161,61 € ja que s'han cobrat les quotes dels socis a raó de 4872 €. Queden pendents de 

cobrament 141 € que es corresponen amb el pagament directe d'algunes famílies. També queda 

pendent el pagament dels serveis de guarderia d'aquest primer trimestre a l'espera de rebre la factura. 

3. Ronda de comissions 

 

– Comissió de logotip: presentació i discussió de les bases del concurs. Es convoca a les 

mares i pares del centre a presentar la seva proposta de logotip que ha d'incloure els trets 

distintius del centre (mata de jonc, inclusió, respecte, diversitat, família-escola...) a 

presentar treballs inèdits fins el dia 17 de desembre a les 14:00 hrs. Aquest dia es reunirà 

l'AMIPA en sessió extraordinària per escollir tres finalistes que seran votats per tota la 

comunitat educativa durant els dies 18 i 19 de desembre. Haurà una urna el dia 19 durant 

la xocolatada. 

– Comissió de xocolatada: es sortejaran 4 paneres de 50 € amb productes de la Fundació 

Vicenç Ferrer. Haurà membres de l'AMIPA a les 15:00 el dia 19 del 12 per preparar la 

xocolatada i altres es quedaran després a recollir. Es farà la major part de la xocolata amb 

llet de vaca i una petita part amb llet d'arròs per les persones intolerants i ecologistes. 

– Comissió d'excursions: es continua amb les línies directrius marcades el curs passat i 

d'aquesta manera es proposarà una sortida el mes de febrer i una el mes de març que encara 

estan per determinar. 

– Comissió de SOStenibilitat: l'escola recorda que hi ha molta roba d'alumnes en objectes 

trobats que acaba a Deixalles. Es proposen accions per reduir el consum de plàstics i 

perquè l'alumnat dugui fruita per berenar algun dia. Al voltant d'això es concretaran 

algunes actuacions senzilles i tendres. 

 

10. Torn obert de paraules 

En quant a la recollida d'aliments per part de Mallorca Sense Fam es contactarà amb aquest organisme 

per esbrinar en quina època hi ha més necessitat quins productes calen!Es comenta amb l'escola que 

l'alumnat podria prendre la iniciativa i la conscienciació responsable en aquesta actuació solidària. 

 



 

L'escola recorda que dia 20 del 12 hi haurà jornada fins a les 15:00 hrs i, per tant, s'hauran de recollir 

els alumnes a aquesta hora. 

 

S'han d'iniciar els contactes amb el club d'hanbol per la torrada conjunta de St. Antoni. 

 

 

 
Sense més temes a tractar s'aixeca la reunió a les 18:25 hrs 
 
 
La presidenta       El secretari 
 
       
Catalina Escanelles      Joan Aguiló 


