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Tipus de reunió Junta extraordinària                                                                        Acta núm. 18/19-1 

Data de la reunió 25-9-18 Hora: 21:00-00:00h 

Assistents 

Xavi Grau, Damià Serrano, Manel Ibáñez, Lucía Escobedo, Noemí Duran, Marta  

Gil, Nerea Palacios, Maite Montserrat, Feran Ferran, Pío Martín, Herena Eixarch 

 

Ordre del dia 
1- Preparació assemblea 27-9-18 

 
 

Tema Informacions i acords Responsables SItuació 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Extraescolars:  

-Casal – el proper casal que toca a l’escola Baloo es 
repetirà amb Aula2 o amb Associació Esportiva 
Ciutat Vella, no es buscarà cap altre proveïdor. 
-Inscripcions – canvi d’última hora en el pagament, 
el curs que ve es rectificarà. 
-Beques – es donarà informació sobre els plaços. 
S’informarà de les activitats extraescolars que han 
sortit. 
-Es proposarà una activitat nova, “Ballem”, adreçat a 
P4 i 2n, equivalent a danses urbanes. Se substituiria 
per “Música i Dansa” ja que hi ha 9 infants apuntats. 
- A l’activitat de piscina d’educació infantil, es 
decideix que no es deixa entrar els pares al vestidor 
per vestir els nens ni eixugar-los els cabells. Es farà 
una circular per les famílies d’Educació Infantil 
informant. 
 

- Escola de pares: 
-Continuació del grup de criança: explicar i informar 
que s’obren 5 places. 
Explicar les activitats de l’any passat. 
 

- Festes: 
-Es participarà al mercat de segona mà (sala 
Polivalent de Montbau). 
-Sortides: es farà una sortida trimestral (sortida del 
Tió (15 desembre), pujada a Sant Medir i sortida 
nocturna). 
-Gegants: el 7 d’octubre la Colla de Gegants de  
Montbau ens ha convidat a sortir per les festes del 
barri. Es promourà la creació d’una colla gegantera 
de la Baloo. 
-Científica: l’escola demana 3 Blue Bots més per EI. 
L’escola vol formació pels mestres per usar 
adequadament els robots ja que els destinats a 1r, 
2n, 3r encara no s’han usat. 
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-La festa de la ciència es farà el 24 de novembre. 
-Els de 5è continuaran amb el projecte 
Nanoinventum.  
-Per la Setmana de la Ciència vindran 
investigadors/es a les classes de 4t, 5è, 6è a fer 
xerrades. 
 

- Menjador: 
-Està a punt de sortir un decret (que no es preveu 
que s’apliqui fins d’aquí a dos anys) que limita la 
gestió del menjador per part de les AMPAs, amb la 
finalitat de controlar els menjadors escolars que no 
estan organitzats, per tant no ens hauria d’afectar. 
La FaPaC té l’esborrany del decret i li demanarem 
informació per saber exactament què diu el decret. 
De totes maneres aquest curs es presentarà el 
concurs pel menjador. 
 

- Eleccions 
-Consell Escolar: eleccions de 3 pares + 
representant de l’AMPA. Es faran al desembre. 
-Junta AMPA: al juny. Es presentaran els terminis 
per les eleccions. 
 

- Propostes: 
-Calor a les aules: el Consorci ha posat vinils als 
vidres. No és una bona solució. Es proposa que la 
Junta reivindiqui aquest any una solució per la calor. 
-Es valorarà reivindicar aïllament acústic a les aules. 
-Manteniment del pati: no s’estan destinant diners al 
manteniment del pati per part del Consorci. La Junta 
de l’AMPA farà escrit al Consorci, i es valora recollir 
signatures. També es reivindicarà a través de la 
Coordinadora d’AMPAs. 
-Reducció de les vetlladores de 20h a 5h. Aquest 
any hi ha 5 infants amb necessitats especials, per 
tant les 5h són insuficients. Es farà un escrit al 
Consorci i recollida de signatures. Es plantejarà en 
assemblea fer mobilitzacions més contundents. 
 

- Examen extern de competències (3r i 6è):  
-És una prova voluntària a nivell de grup. En Consell 
Escolar es va demanar si es podria consultar als 
pares sobre la necessitat o no de passar la prova. 
Es consultarà si és voluntari o no. Si és voluntari es 
pensarà com fer l’enquesta. 
 

- Valoració venda de llibres:  
-Bona valoració. El repartiment ha sigut puntual en 
la majoria de casos. Hi ha hagut un retard a tercer 
per descatalogació d’un llibre. S’han registrat 
poques incidències. 
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- Comissió econòmica: 

-El pressupost del curs passat no s’ha pogut tancar. 
Es presentarà a l’assemblea el pressupost per 
aquest curs i s’informarà que el pressupost tancat 
del curs passat es presentarà a l’assemblea del 
febrer. 
-Aquest any tindrem loteria de la Grossa de Cap 
d’Any. 
-Tira endavant l’augment de 3 hores per 
l’especialista de plàstica tal i com es va acordar. 
-La secretària de l’AMPA és fixa discontinua. Es farà 
la consulta del cost per pagar-li el mes d’agost i 
s’assumirà a través de la quota dels socis de 
l’AMPA (tot i que no es pujarà la quota). 
 

- Ampadrina:  
-Es repartiran díptics al berenar de benvinguda. 
S’explicarà el projecte a l’assemblea. S’encarrega el 
Ferran. 

 
 

Data de la propera reunió    2 d’octubre de 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sr. Pío Martín 
President AMPA Baloo 
Data aprovació:  

 
 
 
 
 
 
 
Sra. Herena Eixarch 
Secretària AMPA Baloo 

 


