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Curs 2016-17

Tipus de reunió (Junta ordinària)                                                                                                    Acta núm. 16/17-8

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

Assistents

Charlotte Beaudenuit, Pío Martín, Xavier Grau, Vanesa Sanz, Marta Gil, Herena 

Eixarch, Damià Serrano

Ordre del dia

1- Lectura i aprovació de les ates 6 i 7 

2- Subvencions 2017

3- Informació de les comissions

Tema Informacions i acords Situació Responsable
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1- Lectura i aprovació 
de les actes anteriors

2- Subvencions 2016-
2017

3- Informació de les 
comissions

4- Precs i preguntes

- Les actes queden aprovades

- S’han  presentat  les  justificacions  de  les
subvencions del 2016 de l’Escola de Pares
i  de  la  Comissió  Científica.  També s’han
presentat les propostes pel 2017.

- Proposta  escola  de  pares:  s’iniciaran  les
sessions del grup de criança el 31 de març.
En el correu de difusió es dirà el cost de
l’activitat per al coneixement de les famílies
(8€/persona/sessió).  Els  participants
hauran  de  pagar  4€  per  cada  sessió.  El
grup serà de 15 persones. Per confirmar la
plaça, caldrà fer el pagament abans del 24
de març, si no es fa el pagament es perdrà
la plaça.

- Extraescolars:  hi  ha  hagut  queixes
d’algunes  famílies  sobre  l’activitat  de
piscina,  concretament  dels  monitors.  No
tenim més informació,  els membres de la
comissió parlaran amb la Lourdes i amb la
Rosa per concretar la queixa.

La setmana que ve hi  ha reunió amb els
Pins per acabar de tancar el tema del casal
d’estiu.

Tancat

Tancat

Tancat

Pendent

Pendent

En seguiment

Escola de 
Pares

Extraescolars

Extraescolars

Pío Martín
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- Coordinadora  Horta-Guinardó:  hi  ha  unes
14 escoles adherides a les reunions de la
coordinadora. El Pío s’encarrega del tema
de la TEI.

- Detàfon: es torna a plantejar el tema per tal
que la Lourdes no hagi d’anar a ingressar
els diners de les famílies en efectiu cada
mes.

- Es mirarà de canviar  d’entitat  bancària  ja
que  la  Caixa  cobra  comissions  elevades.
Es mirarà Banc Sabadell, ja que la FaPaC
té conveni amb aquesta entitat bancària.

- Es demanarà dos pressupostos més pels
gegants. Es presentaran a la propera junta.
Al setembre del 2017 el tema dels gegants
ja  estarà en marxa  per  implicar  a tota  la
comunitat educativa de l’escola.

- Es proposa per Carnestoltes de l’any vinent
preparar una activitat grupal per sortir a la
rúa de carnestoltes d’Horta.

- Es  penjarà  al  web  una  bústia  de
suggeriments  per  a  la  celebració  del  50è
aniversari de l’escola.

- Es proposa obrir el SAT de 16:30h a 18h
pel  setembre  vinent.  Enviar  un
formulari/enquesta al maig per veure si hi
hauria interès en la proposta.

- Pujada  a  Sant  Medir:  és  dissabte  11  de

Pendent

Pendent

Pendent

Pendent

Pendent

Pendent

Tancat

Pío Martín

Pío Martín

Damià 
Serrano

Festes

Charlotte 
Beaudenuit

Extraescolars

Extraescolars
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març.  Demà  es  penjaran  els  cartells,
s’enviarà el correu de difusió, es penjarà al
web  i  s’enviarà  a  través  del  xat  de
delegats.

Data de la propera reunió    3 abril 2017
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Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació: 3 abril 2017

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo
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