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ACTA ASSEMBLEA D'AMPA 
ORDINÀRIA 
 
Curs escolar: 2017-18 

 
 

 

 
23 octubre 2017 
Hora d'inici: 18:00h 
Hora de finalització: 19:15h 
Lloc: Escola Baloo – menjador 
Assistents per part de la Junta: Marta Gil, Manel Ibañez, Xavier Grau, 
Rebecca Mcauley, Dolores Hernández, Pío Martín, Laia Jané, Herena Eixarch, 
Marcos Muñoz, Noemí Duran, Roc Jané. 
Assistents per part de l’AMPA: s’adjunta llistat. 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 

Es va informar a les famílies que es van penjar al web de l’escola les actes 
de les assemblees del febrer i del mes de maig del 2017 per a que totes les 
famílies en tinguessin accés. Queden aprovades. 

 
2. Informació econòmica 

 
- Es proposarà una pujada de la quota de l’AMPA d’aproximadament 2€. 

 
- Extraescolars: Divers ha pujat el preu de les activitats, que repercutirà en 

les famílies. Seran 1 o 2€ per activitat. 
 

- La quota de la mestra de plàstica també es proposarà augmentar-la per 
millorar la seva situació contractual. 
 

- S’expliquen les subvencions que es van atorgar per l’any 2017: 300€ per 
al projecte del nou gegant; 400€ per el grup de criança de l’escola de 
pares i mares; 600€ pel projecte de robòtica. 
 

- S’informa que es podran fer pagaments per transferència i amb targeta 
de crèdit el més aviat possible, tant el pagament dels llibres, el 
pagament de les activitats extraescolars i la resta d’activitats que 
depenen de l’AMPA. 
 

- Les mesures econòmiques proposades i el pressupost s’aprovaran a 
l’assemblea extraordinària del mes de novembre. 
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3. Informacions de les comissions 
 

- Extraescolars: s’expliquen les activitats noves que s’han incorporat. 
Durant aquests dos anys s’ha intentat que a partir del cicle inicial no es 
centrin totes les activitats en el futbol. S’ha incorporat una activitat de 
tèxtil-ceràmica. El nou correu electrònic de la comissió: 
extraescolarsampa@escolabaloo.cat. 
Es demana als pares i mares que la comunicació amb la comissió sigui a 
través del correu electrònic i no a través de la Lourdes. 
S’explica que el pagament que fan les famílies en concepte d’inscripció a 
les activitats extraescolars es deu a que el cost de l’activitat de tot el curs 
es reparteix en 9 quotes. Pel curs vinent està previst fer les inscripcions 
online i treure aquest primer pagament en concepte d’inscripció.  
Casal d’estiu: es farà una assemblea extraordinària per decidir si es 
continua amb l’acord amb l’escola Els Pins. 

 
- Escola de pares: per a la celebració del 50è aniversari de l’escola la 

comissió ofereix una xerrada el proper 27 d’octubre d’en Joan Subirats 
que parlarà de la nova escola. Pel mes d’abril es té previst contractar un 
conferenciant de renom per tractar les emocions o l’ús de pantalles, dos 
dels temes que, segons l’enquesta que es va fer a les famílies, més 
interessen. També es demanaran dues xerrades gratuïtes al programa 
de “Suport educatiu per a les famílies” de l’IMEB. S’explica el bon 
funcionament i acceptació del grup de criança, i la possibilitat de fer un 
segon grup si econòmicament fos viable. 
 

- Menjador: el cuiner Pau ha marxat, el substitueix en Marc (ja coneix 
l’escola perquè feia les substitucions del Pau). S’explica el funcionament 
del menjador, sobretot dels nens i nenes de P3: dos monitors van a 
buscar els nens a la classe i els acompanyen al menjador. 
Aquest curs: els infants de 3r dinen al segon torn. 
Es pot consultar a la comissió el llistat de proveïdors. 
S’informa sobre els aliments: l’arròs i els llegums són ecològics. El plàtan 
és ecològic. Les verdures i fruites no són ecològiques però sí de residu 
zero. 
La Neus és la persona responsable del monitoratge del menjador: té 3 
dies a la setmana, de 11:30-12:30h, disponibilitat per les famílies. 
Aquest any s’acaba la concessió a 7iTria i s’obrirà el concurs a final de 
curs. 
A P4 es va comentar que hi ha manca de comunicació entre mestres-
monitors de menjador i això crea inquietud. És un tema que també es va 
tractar a la reunió e la classe de P5. Des de l’AMPA es transmetrà la 
inquietud a l’escola. 
 

- Festes: la venda de la gorra dels Xuclis encara no te data, però ja es 
disposa de les gorres. S’informa que aquest any la festa es fa a la 
Ciutadella i no al Zoo de Barcelona com els anys anteriors. Es fa un 
resum de les activitats que es tenen previstes fer: pujada a Sant Medir, 
sortida nocturna, visita al gran Tió de Collserola, recollida solidària 
d’aliments. 
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- Subcomissió Científica: el dia 18 novembre, d’11h a 14h, se celebrarà a 

l’escola la festa de la ciència coincidint amb la setmana de la ciència. 
 

- Es fan dues crides concretes per col·laboracions dels pares i mares: 
venda de la gorra dels xuclis i guies per les sortides previstes. 
 

- L’AMPA farà un escrit en defensa de l’escola pública catalana. 
 
4. Precs i preguntes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
President     Secretària 
Pío Martín     Herena Eixarch 
 
 


