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Tipus de reunió (Junta ordinària)
Data de la reunió

Assistents

Acta núm. 16/17-9
3 abril 2017
Hora:
21h-23h
Nerea Palacios, Marta Gil, Loli Hernández, Jordi Díaz, Damià Serrano, Pío
Martín,
Herena Eixarch, Noemí Duran

1- Lectura i aprovació de l'acta anterior
2- Gegants
Ordre del dia

3- Actes 50è Aniversari
4- Informacions de les comissions
5- Precs i preguntes

Tema

1

Informacions i acords

Situació

Responsable
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1- Aprovació de l’acta
anterior

-

L’acta queda aprovada.

-

Al consell escolar es va tractar el tema dels
gegants. L’escola vol que el gegant nou
sigui l’os Baloo. La junta hi està a favor.
Respecte al tema econòmic, la junta de
l’AMPA decideix que pot afrontar el cost
dels gegants independentment de si
l’ajuntament concedeix o no la subvenció.

En seguiment

Damià
Serrano

-

Es vol crear una comissió que dinamitzi
l’estructura bàsica de la programació. La
primera reunió d’aquest grup seria durant
el mes de maig. S’han identificat
exalumnes, exprofessors, pares actuals
que han sigut alumnes per iniciar el grup.
Es farien 4 o 5 activitats extraordinàries,
però sobretot contextualitzar les activitats
de cada any en els 50 anys..

En seguiment

Tots

-

Extraescolars: al procediment de cara al
curs vinent s’especificarà que les queixes,
comentaris i suggeriments s’han de fer per
escrit a l’adreça de correu electrònic
@escolabaloo.cat, ja que s’ha detectat que
es reben queixes que no queden
registrades enlloc.
Cal aclarir que a l’activitat d’extraescolar de
piscina els pares no poden accedir al
recinte a veure els nens i nenes.

Tancat

Extraescolars

Tancat

Extraescolars

Menjador: es va fer reunió amb 7iTria el 28
de març. Es va donar informació del
projecte perquè l’empresa ja l’ha fet públic.
Es penjarà la informació al web en quant

Pendent

Menjador

2- Gegants

3- Actes 50è aniversari

4- Informació de les
comissions

-

2
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es tingui la documentació.
Un membre de la comissió de menjador va
anar a dinar un dia al menjador de l’escola.
Estris de cuina: són de l’escola i l’escola no
les vol canviar. Es parlarà amb la direcció
de l’escola.
-

Precs i preguntes
-

Data de la propera reunió

3

Escola de pares: s’ha iniciat el grup de
criança.
Hi ha pendent fer la xerrada del Joan
Subirats. Es proposa fer-ho com a obertura
dels actes del 50è aniversari. Es proposarà
a l’escola.
Al web hauria d’aparèixer el calendari
d’activitats de l’AMPA, caldria treballar-ho
de cara al curs vinent.
Comunicació: de moment està funcionant
bé la comunicació de les activitats per la
pàgina web. Les comissions haurien
d’enviar la comunicació a les famílies amb
l’enllaç a la pàgina web.

2 de maig de 2017

Pendent

Pío Martín

En seguiment

Tots

Pendent

Escola de
pares, Pío
Martín
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Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació:

4

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo

