Curs 2018/19
Número d’acta: 6
REUNIÓ AMIPA MATA DE JONC A 5 de febrer de 2019, a les 16.15 hores
Presents: Teresa Vera, Amanda García, Irene de Juan, Marc Tur Roig, Begoña de la Iglesia,
Catalina Escanelles, Vicenç Alemany, Solange Artiles, Lluis Mas, Maria Antònia Bennasar,Míriam
Vaquer, Maria Josep Jaume, Joan G. Aguiló, Maria Àngels Ribas, Patrícia Busquets (Direcció)

1.-Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior (us adjunt l'acta, per si la voleu
llegir abans)
Aprovada per unanimitat.
2. Estat de comptes
S'han pagat 1600 € del'aportació a l'escola en qualitat del sistema de megafonia. Resten, després del
cobrament de quotes, 4753 €.
3. Adhesió a Carta elaborada per mares i pares de l'escola dirigida al conseller d'educació i
cultura amb la petició d'augmentar els recursos de suport per alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu (NESE).
L'AMIPA està completament d'acord amb la carta elaborada entenent que fomentant el model
d'escola inclusiva hi guanyam tots. Sol·licita que s'inclogui en la carta que, compta amb el suport
total de l'AMIPA. Així s'elaborarà una circular pro-inclusió. Es muntaran 2 taules pe recollir
signatures la setmana vinent ja que la dotació de recursos i les ratios són totalment inadequades per
poder garantir el desenvolupament del model d'escola inclusiva.
4. Excursió en família (breu valoració i establir dates per la propera)
Èxit quantitatiu de participació (al voltant de 200 persones). Vàrem gaudir de molt bon temps.
L'excursió va estar molt ben organitzada (itinerari natural i cultural al voltant del Comte Mal). Molt
bona participació en les activitats lúdiques i s'ha de felicitar a tots els participants per la neteja
perfecte en la qual va quedar l'espai i en la recollida i cura del material lúdic.
Es podria haver millorat la sortida amb autobusos ja que es va col·lapsar el pàrking i la
contaminació de tants automòbils particulars és molt superior. Per la propera es pot tenir en compte.
La comissió durà una proposta d'excursió a la propera reunió d'AMIPA del mes d'abril de cares a
realitzar-la el maig o juny.
4. Xerrada Pepa Horno (organització)
De moment, hi ha una previsió de 135 persones apuntades. L'espai sembla que serà el menjador tot i
que Lluis Mas mesurarà per obtenir els metres quadrats i fer un càlcul d'aforament. L'AMIPA es
trobarà el mateix dia a les 16:00 hrs per preparar l'equipament necessari. S'ha de sol·licitar una
previsió de famílies que requereixen guarderia per determinar els monitors necessaris. L'AMIPA no
té capacitat per preparar un berenar previ a la xerrada però es consultarà via tutor si l'alumnat de
quart d'ESO vol vendre coques per a guanyar diners pel viatge d'estudis.
5. Properes xerrades (adjunt oferta COPPIB)
El col·legi de psicòlegs i psicopedagogs oferta de forma gratuïta moltes xerrades en l'àmbit de noves
tecnologies, xarxes socials i adolescència. Així a més de la xerrada de na Pepa Horno, cap el mes de
maig es podria concretar una d'aquestes xerrades del COPPIB.
6. Adhesió Manifest 8M.
Es parla sobre la vaga i la necessitat de compartir el manifest amb les famílies de cada curs.
7. Torn obert de preguntes.
Algunes famílies han trobat a faltar l'organització de Sant Antoni i el Carnestoltes. Sobre tot, la
segona ja que a les famílies els hi agradaria veure els nins i nines disfressats.
La festa oberta a famílies del Calijoncopi es durà a terme el 13-04 (dissabte) entre les 10:00 i les
13:00.
Es demana un retorn d'informació sobre l'activitat de natació.

Es comenta la possibilitat de fer un concert benèfic a l'escola per final de curs.

Sense més temes a tractar s'aixeca la reunió a les 18:25 hrs
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