
ACTA DE REUNIÓ DE L'AMIPA MATA DE JONC 
 
 

A les 16:18h de dia 14 de gener de 2020, en segona convocatòria, es 
reuneix la junta de la Associació de Mares i Pares de Mata de Jonc. Assisteixen 
els següents representants: 
 
- Mireia Planells, representant de 3r ESO 
- Anna Noguera, de 3r ESO i 4rt primària 
- Xisca Rosselló, d'infantil 5 anys 
- Maria Cifre, de 2n ESO 
- Neus Llabrés, d'infantil 3 anys 
- Vicenç Alemany, de 2n primària 
- Neus Vega, de 6è primària 
- Xisca Oliver, de 4rt ESO 
- Joan Melcior Soler, de 1r ESO 
- M.ª Antònia Bennasar, de 1r primària 
- Catalina Escanelles, de 3r primària 
  

Es presenten els següents punts: 
 
1- Lectura i aprovació de l'acta anterior:  
 

S'aprova per unanimitat. 
 
2- Estat de comptes: 
 

En aquest moment tenim un saldo de 4727,22€ (4370,64€ al compte 
corrent i 356,68€ en efectiu). Com a ingressos del mes de desembre s’inclouen 
el cobrament dels rebuts als socis. Com a despeses, destaca la xocolatada 
(compra de paneres i despeses de cuina) i el premi al concurs del nou logo. 
 

Referent a la xocolatada, la recaptació de la rifa de paneres va ascendir a 
332€ que seran entregats a la directora de l’escola per a l’ajuda solidària que la 
Cooperativa escolar manté amb la Fundació Vicenç Ferrer. 
 
3- Valoració de la xocolatada: 
 

Com a aspecte positiu, es destaca la gran assistència de les famílies a la 
xocolatada. No obstant, això provocà que s’exhaurís la xocolata relativament 
aviat, deixant persones sense poder tastar-lo. La gestió de les coques per part 
dels alumnes de 4rt d’ESO també provocà certs problemes degut a l’escassetat 
de coques. 

Com a punt de millora per als propers anys, caldria ajustar millor la 



quantitat de xocolata a la previsió d’assistència i proveir als alumnes de 4rt d’ESO 
de coques o ensaïmades si es preveu que hi haurà escassetat. 

En quant als tassons, també es va fer curt, per lo que es proposa 
l’adquisició de més tassons reciclables amb el logo de l’AMIPA per a futurs 
events. Queda pendent d’estudiar propostes en properes reunions. 
 
4- Proposta de Recapte: 
 

Na Neus Vera ens explica la seva visita a l’entitat Mallorca sense Fam. 
Ens constata que les necessitats més urgents són per un costat, llets i productes 
d’alimentació infantil i, per un altre, productes d’higiene tant personal com de la 
llar. 

Seria interessant sol·licitar les diferents productes per cursos, d’aquesta 
manera es podria millorar la varietat dels productes. 
També explica que l’entitat està oberta a visites de qualsevol tipus, tant per part 
de les famílies com e l’escola , si interessa. 

Na Catalina Escanelles es posarà en contacte amb l’entitat per establir un 
calendari de recapte a l’Escola. 
 
5- Ronda de Comissions: 
 
5.1- Comissió del nou Logo: 
 
 Es constata la satisfacció per al concurs, especialment amb l’elevat 
nombre de propostes i la qualitat de les mateixes. 
 Na Mireia Planells es compromet a controlar que el nou logotip sigui 
estampat a les camisetes del Club d’Handbol Mata de Jonc en contraprestació 
al nostre patrocini. 
 Na Catalina Escanelles proposa escriure una carta d’agraïment a tots els 
participants del concurs. Per a la devolució dels originals, es proposa deixar-los 
a la secretaria del centre i que els autors els recullin en poder. 
 
5.2- Comissió de festes: 
 
 Na Xisca Oliver transmet diverses sol·licituds per a què es torni a fer una 
festa de Carnestoltes. Degut a que l’escola ja munta activitats en horari lectiu, es 
podria mirar de fer una continuació amb una festa a l’escola amb la participació 
dels pares. 
 Na Xisca Oliver es posarà en contacte amb la direcció de l’escola per 
saber quines propostes tenen i en la propera reunió de la junta es decidirà si es 
duu endavant aquesta festa o no. 
 
5.3- Comissió d’excursions: 
 



 Es proposa com a data de la primera excursió el dia 22 de març. Amb 
aquesta data el grup treballarà una ruta que sigui especialment apta per als més 
petits. 
 
 
5.4- Comissió de formació: 
 
 Na Maria Cifre presenta dues propostes per a futures formacions: 
  
 -“Ciutadania digital”: pautes per a fer un bo ús de la tecnologia , per part 
de na Ajo Monzó 
 -“Menors i Pornografia”, de Lluís Ballester. 
  
 Na Neus Llabrés també proposa en Carlos Ferrés (escola Sa Nau), expert 
també en la problemàtica digital dels joves. 
 
 Na Catalina Escanelles proposa fer un formulari de Google per sondejar 
l’interès i disponibilitat dels pares. Queden obertes diferents opcions: fer xerrades 
independents, o bé ajuntar els experts en una taula rodona sobre un tema comú. 
 
 
6- Torn obert de preguntes: 
 
6.1- A rel dels temes de formació, es debat el problema que es té enguany 
referent a la guarderia a partir de les 17h, ja que l’escola no disposa de personal 
que es pugui fer càrrec dels alumnes a partir d’aquesta hora. 
 Com a possibilitat es planteja que alguns pares de la junta facin aquesta 
feina mentre es duen a terme les activitats de l’AMIPA, o bé intentar buscar 
monitors de confiança per proposar a l’escola. 
 
6.2- Na Neus Llabrés comenta que seria interessant introduir propostes de 
mindfulness a l’escola, donat les experiències molt positives que s’han constatat 
en altres centres educatius. Podria ser una bona idea com a activitat extraescolar 
si es planteja a la gerència. 
 
6.3- Joan M. Soler proposa de buscar una espai per a poder deixar objectes que 
no es facin servir i que podries ser usats per altres famílies. La dificultat logística 
que això comportaria fa que sigui més viable la utilització del tauló d’anuncis de 
l’AMIPA o bé, per medis digitals (grups de whatsapp, etc..). 
 
Sense és qüestions a tractar, a les 17:44h es dona per confluïda la reunió. 
 
Palma a 14 de gener de 2020. 


