
   

 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DELS REPRESENTANTS DE FAMÍLIES 

Data: 15 de noviembre de 2016 

Lloc: Escola Baloo (Biblioteca) 

Hora: 17 hores 

  

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació de mares i pares delegats/des de les classes 

2. Informacions de l’equip de mestres 

3. Informació  AMPA 

4. Precs i preguntes  

 

1. Presentació de mares i pares delegats/des de les classes 

Es fa una roda entre els assistents per a presentar-se : Representants de P3: en Jose 

(pare de la Laia i d’en Pol de 1r ) i la Nerea ( mare de la Lia ); representants de P4: en 

Ferran ( pare de la Etna ) i la Tere (mare d’en Lluc ); representants de P5: l’Angela ( 

mare de l’Adrian  i de l’Abril de P3 ) i la Diana ( mare de l’Eric i de l’Arnau de 2n ) que no 

ha pogut assistir; representants de 1er: la Vanesa (mare de la Bruna i d’en Nil de 4t )  i la 

Judith (mare d’en Jan i d’en Roc de P3 ) absent; representants de 2n: en Joan ( pare de 

la Jani ) i l’Anna (mare d’en Nil ) representants de 3r: l’Anna (mare de la Candela i d’en 

Marçal de P4 ) i la Vero ( mare de la Meri )que no ha pogut assistir; representants de 4rt: 

la Núria ( mare de l’Elias )  i la Cristina ( mare de l’Eric i de la Lídia de P4 ); representants 

de 5è: l’Eva ( mare de la Coral ) i la Begoña (mare de la Ruth ) absent ; representants de 

6è: la Gemma  (mare d’en Víctor ) i l’Emma (mare de l’Èlia ) que ha disculpat la seva 

absència.  

En representació de l’Equip de mestres eren presents en Manel i la Rosa i en 

representació de l’AMPA actuava la Vanesa.  

 

2. Informacions de l’equip de Mestres. 

- El proper 2 de desembre se celebren eleccions al consell escolar. Els pares interessats 

en presentar-se ho han de fer a través de l'AMPA (ampa@escolabaloo.cat). Pel dia de  
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les eleccions es necessiten voluntaris per estar a les meses en dues franges horaris: de 

8 a 9:30 h i de 16 a 17:30h 

- El dia 5 de desembre és dia de lliure disposició. 

- El dia 22 de novembre hi ha reunió per organitzar l'espai sorpresa. És una activitat que 

es prepara entre l'escola i les famílies pel dia 21 de desembre dia de PORTES 

OBERTES (16:00h). Es demana la participació de les famílies.  

-Enguany es demanarà la col·laboració de les famílies en la decoració nadalenca de 

l’escola. 

-Recordar que l’últim dia lectiu del trimestre és el 22 de desembre i aquell dia hi ha 

jornada intensiva (la sortida serà a les 13:00 pels infants que no es queden al menjador, i 

a les 15:30 els que fan ús del menjador). Està previst oferir servei d’acollida fins les 

16:30h organitzat per l’AMPA per les famílies que ho sol·licitin. 

-Mitjançant un programa de Bcn Activa, “Talk to me”, i haurà una persona de suport 

lingüístic fins el 27 d’abril. 

-S’han produït una sèrie de canvis al menjador, que la direcció valora com a molt 

positius, tant en la forma de procedir com en el monitoratge, dels quals ja se’ns informarà 

a les famílies properament en una circular. 

 

. 

3. Informació AMPA 

 

- S’explica el projecte “Arquitectes de la Baloo”. És un projecte ideat des de la Junta de 

l’AMPA i consensuat amb l’escola per aportar idees per millorar el voltant de l’escola. 

L’Ajuntament de Barcelona té un Pla de Rehabilitació del barri, que en principi no inclou 

el nostre entorn, i és d’aquí d’on sorgeix el projecte, per reivindicar la inclusió del voltant 

de l’escola en el pla de rehabilitació d’una forma divertida i creativa.  

En breu es faran públiques les bases de participació. 

 

4. Precs i preguntes 

 



   

 

 

 

- Es comenta que el berenar ofert per la classe de 6è es va quedar curt, els delegats de 

la mateixa classe provaran de posar-hi remei. 

 

- Els delegats de P3 demanen a la direcció d’intentar substituir la persona de suport de la 

seva classe que es troba de baixa. Es farà un escrit i es recolliran firmes per demanar la 

substitució d’aquesta persona. 

- Es demana més implicació del professorat a l’hora de penjar les fotografies als diferents 

tipus de suport perquè tots puguem gaudir del dia a dia dels nostres infants i se’ns indica 

que la intenció és aquesta. 

 

 

I sense més temes a tractar es dona per acabada la reunió a les 19:00 h 

 

 

 

 

 

 

 

 


