
ACTES REUNIONS CURS 22-23

ASSISTENTS: - Mariona Ballester
- Irene Lozano
- Francina Perelló
- Carol Domènech
- Isabel Esteva
-Noemi Marsol
- Susana Requena
- Esperança Gamundí
- Núria Janer
- Sara Aparicio.
- Joana Serra
- Neus Vera
-Dione Butler
-Carme Ronda Periago (Directora)

DATA: 29 de setembre de 2022

ORDRE DEL DIA: Constitució de la nova AFA pel curs
2022-2023

A falta de representació de 4rt d’EI i aula UECCO l’AFA estarà constituida
per:
- Mariona Ballester i Irene Lozano: 5è EI.
- Francina Perelló: 6è EI.
- Carol Domènech i Victòria: 1er EP.
- Isabel Esteva i Noemí Marsol: 2n EP.
- Mariona Ballester i Susana Requena: 3er EP.
- Esperança Gamundí: 4rt EP.
- Núria Janer i Joana Salvà: 5è EP
- Sara Aparicio: 6è EP
- Elisenda Rosell: 1er ESO.
- Joana Serra: 2n ESO
- Neus Vera i Dione Butler: 3er ESO
- Marga Marí: 4rt ESO)
La nova presidenta de l’AFA serà n’Irene Lozano, que també serà
la tresorera. Na Noemí Marsol serà la vicepresidenta i na Sara
Aparicio continuarà com a representant de l’AFA al Consell
escolar.

Revisió Comissions, projectes i
tasques

La junta continuarà fent feina per comissions:
-FORMACIÓ, CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ (en paral·lel a la
comissió de convivència de l’escola). Dins el marc de la feina
d’aquesta comissió es comenta la propera xerrada del policia
tutor dia 6 d’octubre.
Es passarà un qüestionari a les famílies per tenir una idea més
real del temes que podrien interessar a les famílies per a
properes xerrades (sexualitat, nova llei educativa, alimentació i
hàbits saludables…)
-Continuar amb el PROJECTE DE COOPERACIÓ: Donat l’èxit de
campanyes anteriors es continuarà amb recollida d’aliments,
joguines, roba…
-FIRES I FESTES: Tractar de mantenir les tradicions
Matajonqueres i recuperar els moments de trobada, després de
dos anys de restriccions. Intentarem que es pugui dur a terme la
xocolatada nadalenca i Focs i Dimonis en aquests primers mesos
de curs.
Intentarem mantenir el CONTACTE AMB LA FAPA de forma
constant, per informacions, projectes comuns, subvencions, etc.
En aquestes properes setmanes es demanaran ajudes per cobrir
part de les despeses bancàries de l’AFA.



A la pròxima reunió del mes d’octubre intentarem elaborar el
pressupost econòmic de l’AFA pel curs 2022-2023.
El rebut de l’AFA es passarà a les famílies el mes d’octubre.

Donació Ventiladors La darrera junta va aprovar la donació a l’escola d’uns ventiladors
per a pal·liar les altes temperatures passades durant els primers
dies d’escola (Solució d’emergència i no molt efectiva).
L’escola és conscient de la necessitat de millorar les
infraestructures actuals i es vol fer un estudi de sostenibilitat per
determinar les mesures a prendre. És una inversió molt
important, que a curt i mig termini, pareix complicada de dur a
terme.

INFORMACIONS
ESCOLA:

-Les extraescolars s’han pogut recuperar aquest curs amb una
gran quantitat d’opcions que han generat molt d’interés i es
podran dur a terme totes les propostes des d’Octubre fins a maig.
-Es recuperen tallers, ambients… i es torna a fer feina intergrups,
també d’octubre a maig.
-Es recuperen les activitats subvencionades per la Fundació
Mata de Jonc.
-L’escoleta matinera, des d’aquest curs, ha ampliat el seu horari i
ara comença a les 7:30h.
-L’escola ens transmet que no han estat molt satisfets de l’escola
d’estiu.

APORTACIONS
FAMÍLIES

-Les aportacions de les famílies relacionades amb el menjador
(també AIGUA) hauran de ser transmeses directament al Consell
Rector i/o Gerència.  Els correu electrònics són:
gerecia@matadejonc.cat, i consellrector@matadejonc.cat

-Demanem la possibilitat d’obrir la porta al matí a les 8:40h i ens
informen que no és possible.
-Demanem la possibilitat de que els alumnes de 4rt d’ESO puguin
fer a l’escola l’examen de l’EOI. Ens indiquen que creuen que no
és possible, que ja han fet la consulta anteriorment, però ho
tornaran a consultar.
-Es planteja a l’escola el descontent amb les sortides dels
divendres. Des d’aquest curs es pot recollir als infants entre les
13:30 i les 15h i això ha pogut generar un poc de descontrol. Ens
informen de que s’ha revisat el protocol per millorar. També ens
comenten que h ha nous monitors de menjador que pertanyen a
la Fundació Pere Tarrés.
-La direcció del Club d'Handbol de Mata de Jonc vol presentar el
seu projecte a l’AFA a pròximes juntes. Històricament l’AFA ha
subvencionat al club de handbol.

RESUM:

29 de Setembre de 2022

En aquesta primera reunió de l’AFA del curs 2022-2023 es despedeix la junta anterior (CUROS 2021-2022) i es

presenten els nous representants del diferents grups per el curs 2022-2023.

La nova junta està formada per 16 dones (a falta de representació de 4rt d’infantil i l’aula UEECO). La major

part de la nova junta (12 persones) ja ha format part de juntes anteriors.

- Mariona Ballester i Irene Lozano: 5è EI.

- Francina Perelló: 6è EI.

- Carol Domènech: 1er EP.

- Isabel Esteva i Noemí Marsol: 2n EP.
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- Mariona Ballester i Susana Requena: 3er EP.

- Esperança Gamundí: 4rt EP.

- Núria Janer: 5è EP

- Sara Aparicio: 6è EP

- Elisenda Rosell: 1er ESO.

- Joana Serra: 2n ESO

- Neus Vera i Dione Butler: 3er ESO

- Marga Marí: 4rt ESO

La nova presidenta de l’AFA serà n’Irene Lozano, que també serà la tresorera. Na Noemí Marsol serà la

vicepresidenta i na Sara Aparicio continuarà com a representant de l’AFA al Consell escolar.

Com sempre, L’AFA, intenta resoldre possibles mancances, i millores per a l’escola dins de les seves possibilitats

La junta continuarà fent feina per comissions:

-FORMACIÓ, CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ (en paral·lel a la comissió de convivència de l’escola). Dins el marc de la feina

d’aquesta comissió es comenta la propera xerrada del policia tutor dia 6 d’octubre.

Es passarà un qüestionari a les famílies per tenir una idea més real del temes que podrien interessar a les famílies per a

properes xerrades (sexualitat, nova llei educativa, alimentació i hàbits saludables…)

-Continuar amb el PROJECTE DE COOPERACIÓ: Donat l’èxit de campanyes anteriors es continuarà amb recollida

d’aliments, joguines, roba…
-Fires i Festes: Tractar de mantenir les tradicions Matajonqueres i recuperar els moments de trobada després de dos

anys de restriccions. Intentarem que es pugui dur a terme la xocolatada nadalenca i Focs i Dimonis en aquests primers

mesos de curs.

Intentarem mantenir el CONTACTE AMB LA FAPA de forma constant, per informacions, projectes comuns, subvencions,

etc.  En aquestes properes setmanes es demanaran ajudes per cobrir part de les despeses bancàries de l’AFA.

A la pròxima reunió del mes d’octubre intentarem elaborar el pressupost econòmic de l’AFA pel curs 2022-2023.

La darrera junta va aprovar la donació a l’escola d’uns ventiladors per a pal·liar les altes temperatures passades durant

els primers dies d’escola (Solució d’emergència i no molt efectiva).

L’escola és conscient de la necessitat de millorar les infrastructures actuals i es vol fer un estudi de sostenibilitat per

determinar les mesures a prendre. És una inversió molt important, que a curt i mig termini, pareix complicada de dur a

terme.

-Les extraescolars s’han pogut recuperar aquest curs amb una gran quantitat d’opcions que han generat molt d’interés i

es podran dur a terme totes les propostes des d’Octubre fins a maig.

-Es recuperen tallers, ambients… i es torna a fer feina intergrups, també d’octubre a maig.

-Es recuperen les activitats subvencionades per la Fundació Mata de Jonc.

-L’escoleta matinera, des d’aquest curs, ha ampliat el seu horari i ara comença a les 7:30h.

El torn de precs i preguntes és relatiu a les APORTACIONS de les famílies. El representant de cada grup pot estendre la

informació de les sorgides al seu grup.



- Les aportacions de les famílies relacionades amb el menjador (també AIGUA) hauran de ser trasmeses

directament al Consell Rector i/o Gerencia. Els correus electrònics són: gerencia@matadejonc.cat, i

consellrector@matadejonc.cat

- Demanem la possibilitat d’obrir la porta al matí a les 8:40h i ens informen que no és possible.

- Demanem la possibilitat de que els alumnes de 4rt d’ESO puguin fer a l’escola l’examen de l’EOI. Ens indiquen

que creuen que no és possible, que ja han fet la consulta anteriorment, però ho tornaran a consultar.

- Es planteja a l’escola el descontent amb les sortides dels divendres. Des d’aquest curs es pot recollir als infants

entre les 13:30 i les 15h i això ha pogut generar un poc de descontrol. Ens informen de que s’ha revisat el

protocol per millorar. També ens cometen que h ha nous monitors de menjador que pertanyen a la Fundació

Pere Tarrés.

- La direcció del Club de Hàndbol de Mata de Jonc vol presentar el seu projecte a l’AFA a pròximes juntes.

Històricament l’AFA ha subvencionat al club de hàndbol.

- L’escola ens transmet que no han estat molt satisfets de l’escola d’estiu.

Bon curs a totes i tots!!!!!!
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