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Curs 2017-18

Tipus de reunió (Junta ordinària)                                                                          Acta núm. 17/18-8

Data de la reunió 8 de maig de 2018 Hora: 21:20-23:00h

Assistents

Lucia Escobedo, Manel Ibáñez, Roc Jané, Loli Hernández, Charlotte Beaudenuit,

Herena Eixarch, Damià Serrano

Ordre del dia

1- Aprovació de l’acta anterior

2- Concurs d’adjudicació del servei de menjador

3- Merchandising 

4- Acollida SAT mes de juny

5- Assemblea general final de curs 25 de maig

6- Precs i preguntes
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Tema Informacions i acords Responsables Situació

1- Aprovació de l’acta 

anterior

2- Concurs 

d’adjudicació del 

servei de menjador

3- Merchandising 

4- Acollida SAT mes de

juny

5- Assemblea general 

final de curs 25 de 

maig

6- Precs i preguntes

- Es  posposa  l’aprovació  per  la  següent
junta.

- Es decideix assumir, per part de l’AMPA, la
gestió del menjador durant el curs 2018-19
de forma excepcional i es decideix que la
licitació es farà  durant  el  primer trimestre
del  mateix  curs  2018-19.  Tanmateix,
l’opinió generalitzada de la junta és que el
menjador  és  un  tema  prou  important
perquè l’escola no el deixi aparcat. 

- Es decideix canviar d’ubicació i  muntar la
paradeta els divendres al porxo de baix del
pati.

- Es  fa  complicat  vendre  el  llibre  dels  50
aniversari juntament amb els productes del
merchandising. 

- S’oferirà  el  servei  de  15h  a  16:30h.  La
comissió d’extraescolars s’encarrega de la
difusió.

- Es  proposa  que  no  hi  hagi  activitats
paral·leles  el  dia  de  l’assemblea.  Es
demanarà als tabals que no assagin fins al
final de l’assemblea i que es canviïn de dia
les altres activitats que hi ha programades.
L’assemblea es farà al menjador. 

- Es  posa  de  manifest  que  les  famílies  no
reben informació sobre les activitats que es
fan a l’aula. Aquesta queixa es va fer a la
primera  reunió  de  delegats.  Degut  a  la
nul·la  resposta  de  l’escola  es  torna  a
plantejar a la tercera reunió de delegats. Es
decideix que es parlarà amb la direcció de
l’escola, es portarà al Consell Escolar i es
parlarà a l’assemblea.

- Es  fan  dues  propostes  d’empreses  que
gestionen  la  venda  de  llibres.  No  hi  ha
diferència entre les dues. Es decideix optar
per  Llibres  text  S.L.  ja  que  gestiona  la
venda de llibres a l’escola Mare Nostrum i

Tots
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funciona  bé.  Sorgeix  el  dubte  de  si  les
famílies amb targeta  social  podran fer ús
d’aquesta per fer el pagament. Sí que ho
podran fer. El pagament per la resta serà
online.

- Al  setembre  es  valorarà  l’experiència  i
s’informarà a les famílies a l’assemblea.

Data de la propera reunió    5 juny 2018

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació: 5 juny 2018

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo
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