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ACTA ASSEMBLEA D'AMPA 
ORDINÀRIA 
 
Curs escolar: 2018/2019 

 
 

 

 
 
Data: 27 de setembre de 2018 
Hora d'inici: 17:45h 
Hora de finalització: 19:15h 
Lloc: Escola Baloo-Menjador 
Assistents per part de la Junta: Herena Eixarch, Pío Martín, Damià Serrano, 
Marta Gil, Nerea Palacios, Ferran Ferran, Manel Ibáñez, Dolores Hernández, 
Charlotte Beaudenuit 
Assistents per part de l’AMPA: s’adjunta llistat llistat. 
 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
Queda aprovada 
 
2. Valoració nova modalitat venda de llibres 
A banda d’incidències puntuals, es fa una valoració positiva de la venda de 
llibres online a través de l’empresa Llibres de text, S.L. 
 
3. Informació sobre el concurs per gestionar el menjador escolar 
Aquest any es presentarà el concurs per la gestió del menjador. Actualment 
estem en situació de pròrroga. S’informa que properament sortirà un Decret 
que regula la gestió dels menadors escolars; a falta de conèixer el contingut 
exacte del mateix, sembla que no ens afectarà en la nostra forma de funcionar. 
 
4. Valoració inscripció a les activitats extraescolars 
Es demana disculpes a les famílies pel canvi d’última hora en els terminis per a 
les inscripcions i els pagaments a les activitats extraescolars ja que ha causat 
confusió entre les famílies. El curs que ve es farà a través de rebut domiciliat. 
 
5. Informació econòmica 
No s’ha tancat el pressupost del curs anterior, es donaran les dades a 
l’assemblea del mes de febrer. 
 
6. Altres informacions de les comissions 
- S’informa que al desembre hi ha eleccions al Consell Escolar. 
- S’informa que al juny hi haurà eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA. 
- S’informa que es reivindicarà una solució per la calor a les aules i 
manteniment del pati. 
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- S’informa que aquest curs s’ha retallat de 20 a 5 les hores de vetlladora. Es 
reivindicarà tornar a tenir les 20h. Les famílies afectades han fet un escrit al 
Consorci, l’AMPA també en farà un i es valoraran altres accions que es puguin 
fer. 
 
- Comissió Web: s’afegirà informació sobre les activitats de l’escola i de l’AMPA 
gradualment. 
 
- Comissió de Festes: estan programades tres sortides -  Visita al Tió de 
Collserola el 15 de desembre, excursió a Sant Medir el 9 de març, i la sortida 
nocturna que es farà durant el mes de maig). 
 
- Comissió Científica: l’escola demana 3 Blue Bots més per a Educació Infantil. 
L’escola ha demanat formar els mestres per usar adequadament els robots, pel 
que els destinats a 1r, 2n, 3r encara no s’han usat. 
La festa de la ciència es farà el 24 de novembre. 
Per la Setmana de la Ciència vindran investigadors/es a les classes de 4t, 5è, 
6è a fer xerrades. 
 
- Gegants: l’objectiu del curs és formar una colla gegantera de l’escola i treure 
els gegants a diferents festes (festes de Montbau, Carnestoltes, Santa Eulàlia). 
Com a fórmula per fomentar la participació, es vol fer un passaport amb el qual 
els infants podran aconseguir un obsequi per premiar la seva participació a la 
colla. 
 
- Projecte Ampadrina: s’explica el projecte i s’anima a les famílies a participar. 
Divendres 28 de setembre es farà el berenar de benvinguda i es repartiran 
díptics. 
 
- Comissió de Menjador: s’explica el projecte del menjador. 
 
- Comissió d’Extraescolars: el proper casal que toca a l’escola Baloo es repetirà 
amb Aula2 o amb l’Associació Esportiva Ciutat Vella, no es buscarà cap altre 
proveïdor. 
S’ha proposat una activitat nova, “Ballem”, adreçat a P3, P4 i P5, equivalent a 
danses urbanes. Se substituiria per “Música i Dansa”.  
S’informa que el dia 3 d’octubre s’han de presentar la sol·licitud de beques per 
a les activitats extraescolars. 
A l’activitat de piscina no es permet als pares i mares entrar al vestidor ni a les 
grades per no entorpir l’activitat i la sortida dels infants. 
 
- Comissió Escola de pares: s’informa que s’obriran inscripcions al grup de 
criança per  tres sessions, d’octubre a desembre. La quota d’inscripció 
augmentarà en 1 o 2€, s’informarà a les famílies. 
S’informa que no s’obrirà un segon grup de criança per temes pressupostaris. 
Al llarg del curs s’organitzaran unes tres xerrades o tallers destinats a tota la 
comunitat educativa.. 
 
- Revista de l’escola: per aquest curs es plantejarà que cada família rebi un 
exemplar imprès. 
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7. Precs i preguntes 
 
Una família pregunta perquè la quota de l’AMPA és de 66€ quan a altres 
escoles es paga menys. Des de la Junta de l’AMPA no es pot donar una 
resposta ja que no es coneix com es gestionen altres AMPAs. Es pren el 
compromís de fer arribar el més aviat possible el pressupost a les famílies, així 
com a explicar en què reverteix la quota satisfeta per cada soci. 
 
 
 
 
 
 
 
President     Secretària 
Pío Martín     Herena Eixarch 
 
 


