ACTA DE REUNIÓ DE L'A.M.I.P.A. MATA DE JONC

A les 16:18h de dia 5 de novembre de 2019, 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
- Laura Molino, d'infantil 5 anys
- Francisca Rosselló, d'infantil 5 anys
- Maria Cifre, de 2n ESO
- Neus Llabrés, d'infantil 3 anys
- Vicenç Alemany, de 2n primària
- Lluís Mas, de 5è primària
- Neus Vega, de 6è primària
- xisca Oliver, de 4rt ESO
- Begoña Iglesias, de 1r ESO
- M.ª Belén Morey d'infantil 4 anys
- Joan Melcior Soler, de 1r ESO
- M.ª Antònia Bennasar, de 1r primària
- Catalina Escanelles, de 3r primària
- Patrícia Busquets com a directora del Centre
Es debateixen els següents punts:
1- Lectura i aprovació de l'acta anterior:
s'aprova per unanimitat.
2- Resum de l'última reunió del Consell Escolar:
La Cooperativa, com a propietària de l'Escola, s'adhereix al projecte de la Federació de
Cooperatives d'Ensenyament de les Illes Balears. Aquest any es vol destinar l'esforç
solidari de tota la Federació (i, per tant, de la Cooperativa) a la Fundació Vicente Ferrer.
En concret, la construcció d'un centre per a estudiants a l'Índia i 200 bicicletes per a
aquests estudiants. La Cooperativa emplaça a l'AMIPA si podem ajudar en aquest
projecte.
S'aprova per unanimitat que l'AMIPA cooperarà en el projecte. En properes reunions es
perfilarà la manera en què es farà aquesta ajuda.
3- Estat de comptes:
En aquest moment hi ha un saldo positiu de 1655,79€, dels quals, 1517,12€ en banc i
138,67 en caixa.
L'exercici anterior es tancà amb uns ingressos de 4838,40€ i unes despeses de 6092,93€,
consumint-se 1254,53€ del superàvit dels exercicis anteriors.
Se proposa que s'intentarà acabar els exercicis amb un saldo d'uns 500€ aproximadament.
També es contactarà amb la secretaria del centre per procedir a cobrar les quotes

d'aquest curs als socis abans de finals d'any.
S'aprova per unanimitat renovar la quota de la FAPA per a aquest curs.
S'aprova també per unanimitat la concessió d'una subvenció de 1000€ al Club d'Handbol
Mata de Jonc.
En quant a la subvenció per a l'escola, s'anirà perfilant durant les properes reunions. La
directora explica que estan preprarant un cicle de formació durant el segon trimestre per
donar a conéixer als pares el model educatiu i seria una possibilitat. En properes reunions
es concretarà la proposta.
4- Informes de les comissions:
4.1- Comissió de Logotip:
Es proposen quatre alternatives per al disseny del nou logo per a ser posteriorment
votades per tots els socis:
a) Que cada classe aporti una proposta de logo treballada a la classe de plàstica.
b) Proposta oberta a quasevol alumne.
c) Proposta oberta a qualsevol alumen o mare/pare d'alumne.
d) Proposta tancada a mares/pares de l'escola dissenyadors, professionals o
amateurs.
La proposta c) obté 7 vots i la proposta d) n'obté 11, per tant s'aprova la proposta d)
Se sol·licita a la comissió la proposta d'unes petites bases per al concurs així com d'un
pressupost per remunerar el treball.
4.2- Comissió d'Escola Inclusiva:
S'han reunit amb un grup de pares que tenen nins amb necessitats educatives especials
per a que els enviin demandes a l'AMIPA. La idea és complementar les accions que ja
desenvolupi l'escola.
Es proposen ajudes per: formació en inclusió a les famílies, eliminar “barreres d'informació”
per als infants de necessitats educatives especials (pictogrames, plafons, etc.), materials
multisensorials...
També sol·liciten que es visualitzi tot el que fa a l'escola per a la inclusió i el suport de
l'AMIPA a les demandes que facin a la Conselleria d'Educació.
La comissió está elaborant un document amb totes les aportacions que pot fer l'AMIPA
que s'anirà desenvolupant en properes reunions.
4.3- Comissió de Sostenibilitat:
Un dels objectius de la comissió és reduir al màxim possible els residus plàstics a l'escola,
així com buscar alternatives per disminuir el consum de carn sense alterar l'aposta per
menús saludables. En properes reunions es concretaran possibles accions: xerrades,
sensibilització, etc.
4.4- Comissió de Festes:
La comissió proposa canviar el format xocolatada de nadal per un sopar-torrada al vespre
de manera similar al sopar de final de curs, de manera que es podrien ajuntar les
celebracions de nadal i St. Antoni . Es proposa divendres 20 de desembre a les 19h com
a dia per celebrar-ho.

Es discuteix que l'últim dia del trimestre es fa horari intensiu i moltes famílies ja marxen de
vacances, per lo que no és un bon dia per fer-ho. També hi ha el problema de portar les
taules i les torradores. Per tant la proposta és rebutjada.
Com a alternativa, es parla de fer la torrada conjunta amb l'equip d'handbol per a St.
Sebastià i sol.licitar les torradores com a AMIPA a l'Ajuntament de Palma.
També es proposa de mantenir la xocolatada en el format habitual per al dia 19 de
desembre (dijous). Com en l'any anterior es proposa fer quatre paneres solidàries que
serien sortejades entre els pares que comprin les coques als estudiants de 4rt d'ESO, com
ja es va fer l'any anterior. L'AMIPA sol·licitarà a la cuina de l'escola la preparació de la
xocolata.
4.5- Comissió d'excursions:
S'estan estudiant els costos del desplaçament per a diferents propostes. En principi la
idea és mantenir la planificació de l'any passat: una excursió el segon trimestre i una el
tercer.
4.6- Comissió de formació:
S'hi afegeixen a la comissió: Neus Vera, Neus Llabrés i Maria Cifre. En properes reunions
estudiaran demandes d'una nova formació en noves tecnologies. També s'intentaran
coordinar amb les altres comissions, especialment escola inclusiva i sostenibilitat.
5- Precs i preguntes:
Na Belén Morey, d'infantil 4 anys, demana si alguns pares poden ajudar en alguns tallers
o ambients. La directora respon que les visites dels pares a l'escola estan programades
per a unes hores determinades per no interferir en el desenvolupament de les activitats
docents habituals i que, en aquests casos, es podrien alterar les dinàmiques. En tot cas,
emplaça els pares a coordinar-se amb la tutora del seu curs.

Sense és questions a tractar, a les 18:02h es dona per conluida la reunió.
Palma a 5 de novembre de 2019.

