
ACTES REUNIONS CURS 22-23

ASSISTENTS: -Irene Lozano
- Mariona Ballester
- Francina Perelló
- Carol Domènech
-Isabel Esteva
- Susana Requena
- Esperança Gamundí
- Sara Aparicio
-Elisenda Rosell
-Dione Butler
-Margalida Marí
-Carme Ronda

ORDRE DEL DIA: APROVACIÓ ACTA 29-9 S’esmena i s’aprova sempre pel grup de whatsapp abans d’enviar-ho a les
famílies de cada grup, per tant, a partir d’ara, no inclourem a l’acta aquest
punt.

XOCOLATADA Concretam el dia de la Tradicional  Xocolatada per a celebrar tota la
comunitat educativa les festes de Nadal: serà el 20 de desembre a partir de
les 16:10h.
És convenient que cada una demani al seu grup si hi ha molts nins i nines
amb intoleràncies per a poder preveure les necessitats alhora de fer la
compra per la xocolatada.
Irene cercarà alguna factura anterior per a poder comprar les quantitats
adients. També ho xerrarà amb l’equip de cuina. Intentarem anar ben
coordinats per a causar els mínims inconvenients.
Les mares que puguin seran a l’escola a partir de les 15h.
Els alumnes de 4rt d’ESO faran coques per a subvencionar el viatge
d’estudis.  L’AFA s’encarrega dels productes especials per celíacs i altres
particularitats que hi pugui haver.
Farem la convidada 15 dies abans.

SANT ANTONI Després de pensar-ho bé, hem decidit que no hi haurà fogueró. Entre totes
cercarem colles de dimonis, xeremiers, representacions teatrals i les
propostes que facin falta per a que a Mata de Jonc se faci festa: durant les
activitats del matí, i a les 16:10h per a que les famílies hi poguem participar
un poquet. Segurament serà  dia 19 de gener, però segons la disponibilitat
d’aquestes propostes, canviarem a dia 18.

DINAMITZACIÓ DE PATIS Encara que l’escola ha reforçat el tema del control dels patis de menjador,
ens arriba la proposta de reprendre les activitats que organitzava l’alumnat
d’ESO per al de Primària abans de la COVID.
Carme Ronda ens explica que aleshores varen ser els propis alumnes que
varen tenir la iniciativa de promoure aquestes activitats, però que potser
ara mateix hi cap que no hi estiguin disposats.
Així i tot, ella en parlarà amb diferents òrgans i comissions de l’escola i ens
donarà una resposta del que s’hi pugui fer per a tenir més ocupats als nins i
nines i així evitar o prevenir conflictes.

WEB Un pare de l’escola s’ha oferit a refer la web per tal de ser més activa en
l'entramat de xarxes, donat que l’escola hi participa. El propòsit és fer-la
més competitiva i donar-li més visibilitat.
Carme agraeix l’oferiment, però explica que fa temps que es treballa en una
nova web i que aviat subsituirà l’actual.



XERRADES FORMATIVES -Al qüestionari que fa algunes setmanes es va passar per mail, han respost
només 80 famílies. El tema més sol·licitat és el de l’Educació
afectivo-sexual.
Aprofitarem per fer un recordatori a les famílies que encara no hi han
participat per si volen fer-ho.
-La FAPA ha organitzat una jornada per famílies de les AFA per a
“CONSTRUIR COMUNITATS EDUCATIVES” dia 10 de desembre, ens hi
podem apuntar a FAPAMALLORCA.ORG/FAPALAB2022
-A 1r d’ESO hi ha una alumna amb dislèxia, DISFAM fa feina per a
sensibilitzar sobre el tema, estaria bé organitzar alguna xerrada o taller i
pentura seria convenient fer-ho extensible a tots els grups.

MALLORCA SENSE FAM Seguim fent recollida.

INFORMACIONS ESCOLA -Carme ens informa que ha canviat el policia tutor de la zona: David Florit.
A la presentació a l’escola, va aprofitar per disculpar la intervenció de
l’anterior policia a la darrera xerrada que va oferir a les famílies, ja que
estan al corrent que no va agradar massa. També es va oferir per a fer
tallers i xerrades.
-També des de l’escola assenyalen la importància de les votacions al Consell
Escolar, així que en recordarem a les famílies que estiguin atents i passin a
l’escola a fer-ho.

PROPERA REUNIÓ 12 de Gener

RESUM:

24 de Novembre de 2022

Preparau agendes que venim carregades de propostes, celebracions i moltes, moltes ganes de festes!

-20 de desembre a les 16:10h farem la tradicional XOCOLATADA: l’AFA prepararà una ollada de xocolata i
els alumnes de 4rt d’ESO, per a poder guanyar doblerets, les coques per fer-hi mulletes! És important que
m’aviseu de les personetes intolerants a la llet, al gluten, a la soja… que hi ha al grup per tal de no deixar ningú
sense poder brufar.

-19 de gener: Sant Antoni i Sant Sebastià: enguany no trobam un bon moment per a fer fogueró però sí hi
haurà festa, dimonis, xeremiers i el que faci falta! l’AFA subvencionarà algunes activitats per a que els al·lots facin
bulla durant les activitats del matí i a la sortida també en prepararem alguna per a que les famílies ens hi poguem
afegir. Estau atents, ja que si no hi ha disponibilitat de colles o grups, la festa la passarem a dia 18.

Altres cosetes que hem parlat i que heu de saber:
-l’escola compta amb un nou Policia Tutor, en David Florit, sembla proper i amb ganes d’ajudar-nos a

seguir fent escola,
-també s’està renovant la web, aviat estarem d’estrena!
-Seguim treballant per a millorar el temps de pati de menjador, sobretot l’escola.
-Recordau que fa unes setmanes vareu rebre un qüestionari per a poder organitzar millor les xerrades i

tallers, si encara no heu contestat, encara hi sou a temps!
-Pensau que cada divendres, fins a les vacances, es fa la recollida de les nostres aportacions a Mallorca

sense fam, i
-que estam en període electoral: no falteu a la vostra cita, dia 30 de novembre de 8.45h a 9.15h i de

15.45h a 16.30h.

Així que aviat ens veurem per la Mata per endolcir-nos una mica plegats, no podeu faltar!


