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Curs 2016-17

Tipus de reunió (Junta ordinària/extraordinària)                                                                          Acta núm. 16/17-7

Data de la reunió 6-02-2017 Hora: 21h- 23:30h

Assistents

Xavier Grau, Loli Hernández, Marta Gil, Nerea Palacios, Manu Ibáñez, Rebecca

Macauley, Pío Martín, Herena Eixarch, Vanesa Sanz

Ordre del dia

1- Lectura i aprovació de l’acta anterior

2- Propostes subvencions 2017

3- Activitats 50 anys escola Baloo

4- Data reunió per definir els objectius pedagògics de la junta de l’AMPA

5- Precs i preguntes
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Tema Informacions i acords Responsables SItuació
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1- Lectura i aprovació 

de l’acta anterior

2- Consell Escolar

3- Comptes 
@escolabaloo.cat

4- Propostes 
subvencions 2017

5- Activitats 50 anys 
escola Baloo

6- Coordinadora 
extraescolars

- L’acta queda aprovada

- L’escola farà servir una app (Dinantia) per
comunicar-se amb les famílies. Es planteja
compartir  aquesta  eina  entre  AMPA  i
escola.  L’AMPA l’usaria  per  comunicar-se
amb les famílies i entre els membres de la
junta  de  l’AMPA.  Té  un  cost  de  1€  per
nen/a.  Es  provarem  durant  un  mes  i
decidirem si acceptem.

- L‘escola  està  pagant  un  domini  amb
possibilitat  de  10  adreces.  Se  n’usen  3
actualment.  L’escola  proposa  que  s’usin
per les  diferents  comissions.  A  la  junta  li
sembla bé.

- Es  van  presentar  tres  subvencions:
gegants,  escola  de  pares  i  comissió
científica.

- A  la  propera  junta  es  recolliran  idees
d’activitats a realitzar pel 50è aniversari de
l’escola.

- S’ha  de  replantejar  què  és  el  que  es
necessita ja que un/a coordinador/a només

Pendent

Tancat

Tancat

Pendent

Pendent

Junta AMPA

Pío Martín
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7- Tècniques de 
relaxació a les 
classes de plàstica

8- Casal estiu

9- Escola de Pares

10- Data reunió per 
definir els objectius 
pedagògics de la 
junta de l’AMPA

per una activitat de migdia surt molt car i no
té massa sentit.

- Se li va explicar a la mare que va presentar
la  queixa  que  es  va  fer  en  un  context
d’expressió  corporal  en  un  exercici  de
teatre.  Se  li  va  comunicar  que  no  es
realitzarà més aquesta pràctica.

- Es  farà  amb  “Aula  2”.  Serà  un  casal
esportiu.  118€/setmana.  Cuina  pròpia  de
l’empresa,  amb  productes  ecològics.  Es
farà a l’escola “Els Pins”. 

             Del 22 de juny fins al setembre.
             21 d’abril – reunió informativa pels pares.
             També es faran colònies: del 28 al 30 de
juny (Masia Els Clapers).

- S‘explica  el  projecte  principal  d’aquest
curs. Consisteix en la creació d’un espai de
criança  que  dirigirà  una  professional.  Es
farà una sessió al mes amb una temàtica
per  sessió  determinada  que  es
consensuarà  amb  la  professional  que
dirigeixi  les  sessions.   El  grup  serà
semitancat. S’està decidint la persona que
realitzarà les sessions i l’horari en el que es
faran (hi ha possibilitats d’horari de nit i de
divendres de 17h a 19h). Es planteja que
sigui  una  activitat  cofinançada  pels
assistents.

- Es  farà  un  nou  doodle  per  fer-la  el  més
aviat possible.

Tancat

Tancat

Pendent

Pendent

Escola de 
Pares

Herena 
Eixarch
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11- Assemblea de 
seguiment 17 de 
febrer - Es  convocarà  a  les  17:30h  al  llarg

d’aquesta setmana.

Pendent Herena 
Eixarch

Data de la propera reunió    6 de març de 2017
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Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació: 

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo


