Curs 2019/2020
Número d’acta : 6
REUNIÓ AMIPA MATA DE JONC. 4 de febrer de 2020, a les 16.15 hores.
Presents. M. Belén Morey Milla, Marc Tur, Catalina Escanelles, M. Antònia Bennassar, Anna Noguera,
Xisca Oliver, Xisca Rosselló, Begoña de la Iglesia Mayol, Lluís Mas, Neus Vera, Patrícia Busquets
(Direcció)
Punts a tractar:
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Estat de comptes.
3. Recapte Mallorca sense fam.
4. Organització Festa de Carnestoltes.
5. Excursió 22 de març
6. Xerrades per a famílies
7. Repàs de la feina de les altres comissions
8. Servei de guarderia especials
9. Torn obert de paraula.
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
Aprovada per unanimitat.
2. Estat de comptes
Tenim 4.637.22 €
3. Recapte Mallorca sense fam.
Acordam fer un recordatori a les diferents classes sobre el recapte que es fa entre el 3 i el 7
de febrer.
4. Festa Carnestoltes.
La Comissió de festes informa de les gestions fetes per a la Festa de Carnestoltes. S’acorden
els punts següents:
- La festa es farà dia 27 de febrer de 15.30 a 17 h.
- Es contractarà un grup de música.
- S’organitzarà un photocall per tal que qui vulgui pugui fer-se fotos amb les disfresses.
- Els alumnes de 3r d’ESO vendran coques i begudes per a començar la recollida de
fons pel viatge d’estudis del proper curs.
- Hi haurà un concurs de disfresses pels pares i mares. El tema proposat és: “disfressa
més sostenible”. Hi participaran tots els pares i mares que venguin disfressats sense
necessitat de cap inscripció.
- El jurat estarà format per membres de la Junta.
- Proposam que els membres de la Junta duguin alguna disfressa feta amb oueres.
- S’otorgarà un 1r premi que consistirà en una ensaïmada de tallades.
- Aprofitant que ja tenim nou logo de l’Amipa es farà una comanda de tassons de plàstic
per estrenar a aquesta festa.
5. Excursió 22 de març.
La Comissió d’excursions informa que continua amb l’organització de l’excursió.
6. Xerrades per a famílies.
Després de la consulta feta a les famílies sobre diverses propostes, la més votada ha estat:
Conseqüències de l’abús de pantalles impartida per Carles Farrés. S’organitzarà pel mes de
març.

7. Repàs de la feina d’altres comissions.
- La Comissió de inclusió comenta que a les excursions que organitza l’Amipa s’ha de pensar
en què siguin accessibles per a tothom.
També comenta que com a famílies hauríem d’estar pendents de les necessitats que puguin
tenir les famílies de l’escola.
Estan preparant un decàleg d’inclusió per a cada etapa educativa.
- La Comissió per a la renovació del logo de l’Amipa comenta que prepararà una carta
d’agraïment
per a tots els participants en el concurs i que després es dissoldrà.
8. Servei especial de guarderies.
Es torna a tractar el tema de la necessitat de trobar persones que puguin fer el servei de
guarderia quan hi ha activitats pels pares. La directora comenta que per part de l’escola no hi
ha ningú que pugui fer aquest servei més enllà de les 17 h.
9. Torn obert de preguntes.
No n’hi ha.
Sense més temes a tractar s’aixeca la reunió a les 17.50h
La presidenta

Catalina Escanelles

El secretari

