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ACTA ASSEMBLEA D'AMPA 
ORDINÀRIA 
 
Curs escolar: 2016/17 

 

 

 

 
 
Data: 17 febrer 2017 
Hora d'inici: 17:00h 
Hora de finalització: 19:00h 
Lloc: Escola Baloo-Menjador 
Assistents per part de la Junta: Nerea Palacios, Marta Gil, Vanesa Sanz, 
Rebecca Macauley, Noemí Duran, Herena Eixarch, Pio Martín 
Assistents per part de l’AMPA: s’adjunta llistat llistat. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
2. Informacions de les comissions 

- Ens hem adherit a la coordinadora d’AMPA Horta Guinardó, recentment 

creada però no constituïda. Uns dels temes que es treballarà és la TEI a 

P3, els voltants de les escoles, entre altres. 

- Jornada de manteniment: hi ha 29 adults inscrits 

- Informació econòmica: Pressupost 82.813,50€, a dia d’avui hi ha hagut 

unes despeses de 36.128,78€. S’han demanat tres subvencions a 

l’Ajuntament (gegants, activitats científiques i escola de pares) que no 

estan comptabilitzades al pressupost. 

- Extraescolars: l’activitat principal és organitzar les activitats 

extraescolars. S’informa que les activitats estan obertes a noves 

inscripcions durant tot el curs. El casal d’estiu es fa conjuntament amb 

l’escola els Pins, aquest any a les seves instal·lacions. Ja està bastant 

avançat, durant el proper mes de març s’enviarà informació a les 

famílies. 

- Menjador: projecte “Servim-nos com a casa” de 7iTria. La setmana 

vinent un membre de la comissió dinarà a l’escola. Els alumnes de 5è 

van fer un taller d’alimentació saludable, van elaborar un menú que es 

va incloure una setmana a l’escola. 

Els menús inclouen enciam i fruita residu zero. S’ha introduït el plàtan i 

els llegums ecològics, i la pasta i l’arròs integral.  

Es demana que a l’hora del menjador es facin activitats que no 

segreguin a nens i nenes, sobretot pels petits. Es plantejarà. 
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- Escola de pares: s’expliquen les activitats fetes (taller de Bullying i 

Dansa en família). El proper 3 de març hi ha un taller d’educació 

emocional. S’explica la implantació de l’espai de criança. 

- Festes: es comenten les activitats que s’han fet (berenar de benvinguda, 

venda de gorres dels xuclis, venda de loteria). Concurs arquitectes de la 

Baloo per millorar els voltants de l’escola: s’han rebut 20 propostes. Hi 

ha el compromís verbal d’arreglar la part que pertany a la Diputació. La 

sortida de gegants a Sta. Eulàlia va ser un èxit. 

Properament es farà la sortida a Sant Medir. 

 
3. Precs i preguntes 
 
 
 
 
 
President     Secretària 
Pío Martín     Herena Eixarch 
 
 


