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Tipus de reunió: Junta ordinària
Data de la reunió

Curs 2017-18

Acta núm. 17/18-1
26 setembre 2017

Hora:

21h-23h

Marta Gil, Pío Martín, Roc Jané, Manel Ibáñez, Charlotte Beaudenuit, Sílvia Ortiz,
Assistents

Rebecca McCauley, Herena Eixarch

1- Posada al dia i preparació assemblea de principi de curs

Ordre del dia

Tema
-

Informacions i acords
Comissió econòmica

-

Es distribueix un pressupost anual per cada Tancat
comissió dels ingressos que anualment
s’obtenen dels associats, tal i com es
detalla:
85% comissió econòmica (sou administrativa
AMPA)
0% comissió extraescolars
5% comissió escola de pares i mares
6% comissió festes (inclou gegants i subcomissió
científica)
2% comissió de comunicació
2% comissió de menjador
-

-

-

1

Situació

Es proposa augmentar la quota anual de
l’AMPA uns 2€ per família el curs 2018/19
per disposar de més fons per les activitats
que es fan les diferents comissions.
Hi ha petició d’increment d’hores de la
docent de plàstica
Es proposa que l’AMPA tingui un datàfon
per facilitar que les famílies puguin pagar
amb la targeta solidària. Es vota i s’aprova
per majoria.
Es proposa canvi d’entitat bancària.

Responsable
Pío Martín

Pendent

Pendent
Pendent

Pendent

-

Comissió menjador

-

Aquest any hi ha concurs per assignar el Pendent
servei de menjador. Al juny ha d’estar
assignat.

Comissió
menjador

-

Casal d’estiu

-

En el contracte amb l’empresa que Pendent
organitza el casal d’estiu cal deixar
constància que es prioritzarà la contractació

Comissió
extraescolars
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del personal de menjador de l'escola.
A l’assemblea s’exposaran els pros i els
contres de fer el casal d’estiu conjuntament
amb l’escola Els Pins. Es convocarà una
assemblea extraordinària en la que es
votarà la continuïtat del casal d’estiu
conjuntament amb l’escola Els Pins.

-

Escola de pares

-

Es vol fer una xerrada sobre l’ús de Pendent
pantalles, es proposa que la faci la
Catherine Lecuyer. La comissió farà una
proposta en ferm la propera junta per
sometre-ho a votació.

-

Comunicació

-

Les adreces de correu electrònic ja estan Pendent
operatives. Es penjarà un document al Drive
amb els comptes i contrasenyes.

-

Es demana que cada comissió faci una breu Pendent
presentació per penjar-la al web de l’escola.

Data de la propera reunió
2

-

6 de novembre de 2017

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

3

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo
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