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ACTA ASSEMBLEA D'AMPA 
ORDINÀRIA 
 
Curs escolar:  

 

 

 

 
 
Data: 19 maig 2017 
Hora d'inici: 17:10h 
Hora de finalització: 18:30h 
Lloc: Escola Baloo – aula informàtica 
Assistents per part de la Junta: Marta Gil, Manel Ibañez, Xavier Grau, 
Rebecca Mcauley, Dolores Hernández, Charlotte Benaudenuit, Clara Alzius, 
Pío Martín, Laia Jané, Herena Eixarch, Marcos Muñoz, Damià Serrano 
Assistents per part de l’AMPA: s’adjunta llistat llistat. 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
No s’ha facilitat a les famílies, pel que s’aprovarà a la propera assemblea. 
 

2. Informació econòmica 
- Cada comissió tindrà el seu pressupost el curs vinent. 

- La informació econòmica es penjarà al web i s’actualitzarà 2 cops a l’any 

 
3. Informacions de les comissions 

- Casal d’estiu: a la propera assemblea es revalorarà el conveni amb l’escola Els 
Pins (s’inclourà a l’ordre del dia). S’explica el procés de canvi del lloc de 
realització del casal a l’escola Baloo per obres a l’escola Els Pins. 
- L’Ajuntament ha concedit els tres projectes presentats a les subvencions per 
l’any 2017 (400€ per el projecte d’escola de pares, 400€ per gegants i 600€ per 
el projecte de robòtica de la comissió científica). 
- Extraescolars: les famílies rebran una enquesta pels pares i els nens i nenes 
participants. Es faran 10 dies d’inscripció al juny i al setembre. Es recorda que el 
casal també s’ofereix pel mes de setembre.  
- Menjador: el projecte de 7iTria té om a objectiu fomentar de l’autonomia dels 
nens i nenes. La percepció és que els nens i nenes estan molt contents amb les 
tasques que tenen assignades. També treballen les emocions a partir d’un joc 
de taula (Iconicus) entre altres activitats. Des de la Junta de l’AMPA es vol 
treballar en el canvi dels estris de cuina d’alumini. 
- Escola de pares: es fa un repàs a les activitats organitzades aquest curs. Es 
parla sobre el grup de criança, es mantindrà el grup existent per el curs que ve i 
s’obriran inscripcions per a organitzar un segon grup (cal definir el dia i l’hora). 
Es passarà una enquesta a les famílies per valorar les activitats organitzades. 
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- Festes: es comenten les activitats organitzades. Es destaca l’alta participació 
en les dues excursions organitzades (pujada a Sant Medir i nocturna). Per la 
Festa Major, a més a més dels jocs organitzats per l’escola (circuits) els 
organitzadors dels patis oberts vindran a fer activitats pels nens de 12 a 13:30h. 
- Web: conjunta escola-AMPA. Poc a poc es va treballant per mantenir-la 
actualitzada i donar-li forma. 
- Revista: a la secció ”No et pots perdre!” s’ha incorporat recomanacions de nens 
i nenes, animem als pares perquè fomentin aquesta activitat als seus fills i filles. 
- 50è aniversari de l’escola: es farà una crida per demanar la col·laboració dels 
pares i mares en les diferents activitats que s’estan organitzant (imatge del 50è 
aniversari, decoració de les activitats, s’està fent un llibre i un vídeo, etc...). El dia 
29 de juny de 2018 serà la festa final del 50è aniversari. 
- També es farà una crida per col·laborar en activitats concretes de l’AMPA: 
organització d’excursions, amfitrions pel berenar de benvinguda i col·laboració 
amb la casa dels Xuclis. 
Gegants: s’ha decidit que el gegant que es confeccionarà serà l’os Baloo. 
 
4. Precs i preguntes 
 
- Proposta d’un pare: activitats per pares (es proposa proposar activitat de 
patinatge per a pares). 
- Es demana que es proposi a l’escola que es torni a recuperar la visita al parc 
de bombers ja que els bombers han tornat  implementar les visites d’escoles. 
- Es demana tornar al pagament mensual de les sortides ja que les famílies amb 
més de dos fills pateixen alhora de fer el pagament trimestral. 
- Es proposa fer una jornada nocturna per cicles que consistiria en quedar a 
sopar al pati de l’escola, dormir a la fresca i fer jocs de nit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
President     Secretària 
Pío Martín     Herena Eixarch 
 
 


