
Curs 2019/2020 

Nombre d’acta : 7 

 

REUNIÓ AMIPA MATA DE JONC. 4 de març de 2020, a les 16.15 hores. 

 

Punts a tractar: 

 

1. La directora ens vol exposar un tema de l'escola pel curs vinent.  
2. L'entitat "Vianants en lluita" ens volen explicar una proposta. 
3. Lectura i aprovació de l'acta anterior  
4. Estat de comptes. 
5. Revisió Festa carnestoltes. 
6. Proposta compra altaveu 
7. Xerrada 19 de març 
8. Organització excursió. 
9. Repàs de la feina de les altres comissions 

 

1. Comunicat de Direcció de l’Escola i Consell Rector de la Cooperativa 

Es comunica que avui arribarà una circular a les famílies informant d’uns canvis que es 
produiran en l’horari general del centre a partir del proper curs escolar 2020-2021. 
Consisteixen en: 

- Ajustar les sessions de secundaria a 55 minuts tal com marca la normativa vigent. 
- Modificació de l’horari setmanal per tal de fer jornada continuada el divendres. 

 
 Per aclarir dubtes, es podrà fer el proper 18 de març, a les 16:30 a una reunió general. El/la 
representant de cada classe indicarà a la AMIPA quina previsió de pares i mares hi ha per 
assistir a la reunió. 
 

2. Associació “ Vianants en lluita” 

 
La portaveu de l’Associació ens explica que  l’objectiu és aconseguir un model de ciutat amb 
entorns escolars accessibles, segurs, actius (utilitzar transport públic i bicicleta). A través de 
contactes amb la DGT,  medis de comunicació, xerrades amb AMIPA. propostes conjuntes 
amb la FAPA lluiten perquè els nins i nines puguin accedir al camí escolar de forma segura 
(limitar la velocitat a 20km/h, no deixar aparcats el cotxes damunt les aceres...) 
Es recuperarà el darrer treball que es va fer en aquesta línia per poder valorar fer una 
proposta conjunta. 
L’associació recomana la lectura de “La ciudad de los niños” de Francesco Tonucci, 
psicopedagog. 
 

3. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 

 Aprovada per unanimitat. 
 

4. Estat de comptes 

 

En aquest moment tenim un saldo de 3.780 €. Com a despeses, destaquen els relacionats 
amb la festa de carnestoltes: ensaïmada, grup musical, tassons i servei de guarderia per al 
taller de matemàtiques. S’haurien de definir les despeses per liquidar el saldo actual. 
Queden pendents despeses de les xerrades per les famílies, autocar per l’excursió, servei 
de biblioteca, subvenció per a l’escola i la festa final.  
 



5. Revisió festa carnestoltes 

 

Es comunica la petició d’algunes famílies de l’arribada del rei carnestoltes amb una mica 

més d’antelació i de valorar per altre any fer la festa al  pati gran. 

 

6. Proposta compra altaveu 

 

Aquesta proposta es revisarà a la propera reunió del mes d’Abril. 

 

7. Xerrada 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’ha organitzat pel dia 

19 de Març  a les 16:15. El/la representant de cada classe indicarà a la AMIPA quina 

previsió de pares i mares hi ha per assistir a la xerrada. Hi haurà servei de guarderia. 

 

8. Excursió 22 de març.  

 

 La Comissió d’excursions informa que la propera excursió serà diumenge 22 de març a Son 

Real. Segons el nombre de famílies hi haurà la possibilitat de llogar un autocar. 

. 

9. Repàs de la feina de les altres comissions. 

 

No hi ha cap comentari. 

 

 

Direcció comunica que el proper 9 de Maig celebrarà el Calijoncopi. 

 

 

A les 17:44h es dona per conclosa la reunió 

 

 

   

 

 


