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ORDRE DEL DIA: CLUB D’HANDBOL Xavier Bosch, entrenador, ex alumne i jugador fins fa molt poc, i dues mares
de la junta del Club vénen a explicar-nos tota la feina que es fa al Club, i el
seu funcionament, per tal de justificar la petició de subvenció que fan cada
any a l’AFA.
És un Club sense ànim de lucre, els entrenadors ho fan voluntàriament, i els
espais per entrenar els més petits són cedits per l’escola, tot i així hi ha
despeses importants com el material, els equipaments, el lloguer d’espai
pels entrenaments dels més grans, viatges, i jugadors joves que ajuden als
entrenaments dels més petits fent desdoblaments.  Des de la Junta ja hi ha
l’intent d’organitzar activitats per treure alguns beneficis, com la venda de
loteria (per cert, aprofiten la visita per obsequiar l’AFA amb 5 paperetes),
mercadets, berenars,,, Des del Govern reben molt poca subvenció.
L’Handbol és la extraescolar més gran que hi ha a l’escola, hi ha jugadors des
de 1r de primària fins a 4rt d’ESO, així que hi ha moltes famílies de l’escola
implicades.
Els beneficis de l’esport són innumerables i la cohesió que el Club ofereix
als jugadors també, i sobretot en el moment de l’adolescència.
L’únic aspecte a millorar, encara que ja s’han fet varis intents, és el
d’augmentar la presència de nines al Club, de fet aquesta serà la seva
prioritat per aquest curs.
Amb tot això, demanen contacte permanent i augmentar l’aportació de
l’AFA fins als 1000 euros.
Posteriorment, la Junta ha valorat i conclou en que l’aportació d’enguany
serà de 600 euros, 100 més que el curs passat, i que demanarem justificació
amb factures de despeses per material, equips o hores d’entrenaments.
Per tal d’ajudar a que puguin recaptar més diners, els suggerim que venguin
a fer activitats, com els mercadets i berenars els dies de les demostracions
o de festivitats a l’escola.

APROVACIÓ ACTA 29-9 S’aprova

PRECS I PREGUNTES -Una mare de 5è demana la possibilitat de formalitzar una queixa a la
Conselleria per la implantació de la LOMLOE, sobretot pel tema de
l’avaluació i els informes via GESTIB.
Neus Vera ens explica que avui mateix ha sortit al Diari de Mallorca un
article de la FAPA fent referència a això mateix. Les famílies interessades,
poden posar-se en contacte amb la FAPA, ja que l’AFA no troba adient fer
una queixa: les representants dels grups a on s’ha d’implantar la llei a partir
d’enguany, coincideixen en que des de l’escola s’ha fet una gran feina i que
així ha quedat explicat pels membres de l’equip directiu i els tutors a les
reunions amb les famílies. Igualment, qualsevol persona, en nom seu o d’un



grup de famílies que pensin igual, pot presentar una queixa a la Conselleria
en qualsevol moment.
Núria Janer ençata la possibilitat de intentar vetllar per una bona Educació
Afectivo-Sexual per a tots els nivell. Sabem que a ESO es fan tallers des de
l’escola, però desconeixem si se’n fan a Primària. Voldríem saber-ho i, en el
cas del que es fa a l’escola és insuficient i si aquesta ho considera adequat,
algunes de les xerrades o formacions organitzades per l’AFA podrien anar
per aquest camí. Sembla que hi ha algunes mares que podrien i voldrien
fer-ho.

XERRADES FORMATIVES S’ha elaborat un qüestionari per a demanar els interessos de les famílies
entorn a xerrades i formacions, ja que a la organitzada el passat 6 d’octubre
no hi va haver gaire assistents. Tot i que seguim preocupats per l’ús que fan
els joves i infants de les xarxes i dels mòbils (en aquesta mateixa reunió hi
ha un punt que hi fa referència a l’ordre del dia).

MALLORCA SENSE FAM Neus Vera ja ha tengut els primers contactes d’aquest curs amb la ONG.
No demanen res especial, necessiten el de sempre (cereals, llegum,
conserves, oli, productes infantils… Decidim que farem recollida setmanal
fins a Nadal, però que organitzarem el producte per nivells, per assegurar
una mica de tot.
Ens plantejam algun tipus de col·laboració més “activa” per part dels nins i
nines, sobretot dels grans, com ara ajudar a organitzar la recollida,
assistència, cartes, companyia… A 3r d’ESO hi ha una assignatura nova de
Cooperació que ja contempla aquest tipus d’activitat per l’alumnat i hi
estan fent feina.
En quant a la recollida de joguines, també intentarem donar-li un caire més
educatiu.
Neus Vera actualitzarà la circular i la farà arribar a l’escola quan la Comissió
ho tengui tot ben perfilat.

INTERCANVI AMB L’ESCOLA
LA GAVINA

Com que ja se n’ha parlat amb el tutor i a la reunió de famílies i que s’ha de
tenir en compte que l’intercanvi forma part del projecte de centre, no
consideram que sigui un tema a parlar a l’AFA. També s’hauria de considerar
si es tracta d’una petició que representa a la majoria de famílies del grup.

PORTÀTILS A CASA No es poden portar a casa per un tema de la cobertura de l’assegurança.
En altres ocasions ja s’ha xerrat d’aquest tema. Sabem que l’escola ha
respost a la família que ha fet la petició.

ÚS XARXES SOCIALS I
MÒBILS AL PATI.

És un tema recurrent, l'any passat ja se’n va parlar, i és difícil posar-se
d’acord tot i saber dels perills i actituds que comporta.  Carme Ronda ja va
donar resposta enviant-nos el document del reglament pel seu ús.

XOCOLATADA -Sara Aparicio es posarà en contacte amb l’escola per a concretar el dia i
saber què comprar. Els joves de 4rt d’ESO faran coques per vendre i treure
doblers pel seu viatge d’estudis.

ORGANITZACIÓ
INTERNA DE LA
JUNTA

-Enguany l’AFA s’ha proposat tractar temes més educatius i, sobretot
constructius per complementar la feina que ja es fa a nivell curricular
(escola de famílies, millores a l’escola...)
-Els suggeriments fets pels grups haurien de representar la meitat de les
famílies per portar-se a la Junta.
-Alguns temes sorgits durant la reunió d’avui han estat aprofundir en
l’educació afectivo sexual a tots els nivells, intentar anar una mica més enllà
en la tasca solidària de l’AFA i l’escola repensant les aportacions i cercant
fórmules més actives que impliquin més als al·lots. Millorar la viabilitat de
les bicicletes sol·licitant Carril Bici i més zones d’aparcament per les
bicicletes. Intentar participar en activitats mediambientals com neteja
d’espais naturals, platges, sembra d’arbres… Reprendre les excursions.
Elaborar un protocol de funcionament de la Junta per a poder ser més
efectiva inclús després del canvi de membres:

COMISSIONS:
FIRES I FESTES
FORMACIÓ, CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ
COOPERACIÓ

ALTRES TASQUES:
DOCUMENTACIÓ I CONTACTE AMB LA FAPA I AMB EL GRUP



ACTES REUNIONS CURS 22-23

D'ENTORNS ESCOLARS SALUDABLES

DRIVE i grup de MAIL i grup de Whatsapp. Acordar l’enviament de l’acta i
resums de les reunions als grups i a l’escola.

Contacte i subvencions Club de Handbol. Ajudes per viatges a l’alumnat de
famílies amb problemes econòmics.

PROPERA
REUNIÓ

24 de Novembre

RESUM:

3 de Novembre de 2022

L’AFA ja és a ple rendiment i ja fa feina de valent!

Dijous vàrem rebre la visita d’un dels entrenadors, Xavier  Bover, i de dues representants de la direcció del Club

de Handbol i ens explicaren el seu projecte per tal de justificar la subvenció que cada any acordam. Enguany serà

de 600 euros i hem acordat que s’ha de seguir treballant per a intentar aconseguir un equip femení, així que

aprofitam per encoratjar a ses MATAJONQUERES a iniciar-se en aquest esport, tot són coses bones!

Enguany l’AFA s’ha proposat tractar temes més educatius i, sobretot constructius, com escola de famílies i
millores a l’escola per així, complementar la feina que ja es fa a nivell curricular.
Hauríem de procurar portar suggeriments a la Junta que fossin recolzats per al menys la meitat de les famílies del
grup.
Alguns dels temes sorgits durant la darrera reunió varen ser:
-aprofundir en l’educació afectivo sexual a tots els nivells,
-intentar anar una mica més enllà en la tasca solidària de l’AFA i l’escola repensant les aportacions i cercant
fórmules més actives que impliquin més als al·lots i al·lotes,
-millorar la viabilitat de les bicicletes sol·licitant Carril Bici i més zones d’aparcament per les bicicletes,
-intentar participar en activitats mediambientals com neteja d’espais naturals, platges, sembra d’arbres… i
-reprendre aquelles mítiques excursions que movien tanta gent guapa de la MATA per a seguir fent-la créixer!

Què vos sembla? ara heu de dir la vostra si vos sembla bé aquest camí que hem agafat i si hi afegiríeu algunes
estacions més.

L’AFA, per la seva banda, també té la intenció de millorar el seu funcionament i organització, n’estareu ben al
corrent!

Només afegir que des de l’AFA i des de l’escola es va intentar donar resposta a tots els precs de cada grup
(trobareu més informació a l’acta i per part de la vostra representant), que ja tenim al rebost la xocolata i la llet
per a poder tornar a endolcir-nos plegats ben aviat, (per cert, l’alumnat de 4rt d’ESO fara les coques per treure
eurets pel seu viatge d’estudis) i que ja ha començat l’activitat solidària.

Així que aviat rebreu circulars, de moment, una gran abraçada!


