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Acta 17/18-2
Tipus de reunió: Junta ordinària
Data de la reunió

Curs 2017-18

Acta núm. 17/18-2
6 novembre 2017

Hora:

21h-23h

Pío Martín, Roc Jané, Manel Ibáñez, Loli Hernández, Sílvia Ortiz,
Assistents

Rebecca McCauley, Herena Eixarch

12345678-

Ordre del dia

Tema
1- Aprovació de l’acta
anterior
2- Informació econòmica

1

Aprovació de l’acta anterior
Informació econòmica
Comissió científica: organització jornada científica
Comissió de festes: sortida 2 de desembre
Comissió menjador: projecte “Grangers de panxes”
Comissió Escola de pares: xerrada Eva Bach
Merchandising 50 anys Escola Baloo
Precs i preguntes

Informacions i acords

Situació

Responsable

Pendent
aprovació

Pío Martín

-

Aprovada

-

Quota AMPA: pujada aquest curs 2€ per
família

-

Extraescolars: pujada a partir del gener – 2€ Pendent
les activitats de tarda i 1€ les activitats de
aprovació
migdia

-

Quota mestra de plàstica: aquest curs (a
Pendent
partir de gener) pujarà de 8,5€ a 10€ per
aprovació
poder-li pagar el mes de juliol.
Progressivament (en els cursos successius)
s’anirà augmentant fins a uns 12€, però
aquest tema encara està per tancar.

-

Loteria: s’està mirant de fer participacions
de la Grossa i no de la loteria nacional de
Nadal.

Pendent

3- Comissió científica:
organització jornada
científica

-

Jornada al voltant de la robòtica i de la
nanotecnologia amb diferents activitats
(conta-contes, teatre i altres activitats). 18
de novembre. Ja s’ha fet difusió.

En seguiment

4- Comissió de festes:
sortida 2 de
desembre

-

Sortida a Collserola per anar a veure el Tió Pendent
de Collserola. Excursió en família el 2 de
desembre. S’ha de fer difusió.

Comissió
científica

Comissió de
festes
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5- Comissió menjador:
projecte “Grangers de
panxes”

-

Es presenta el projecte per treballar-lo i Pendent
desenvolupar-lo al llarg d’aquest curs
implicant a l’escola i a 7 i Tria. Es farà un
document amb objectius concrets per
presentar-ho a l’escola en primer lloc.

Manel Ibáñez

-

Es proposa que l’Escola de pares organitzi Pendent
una xerrada sobre aquest tema (alimentació
saludable, microbiota i salut, etc...)

Escola de
pares

6- Comissió Escola de
pares: xerrada Eva
Bach

-

Es proposa la xerrada “Educar el tresor de Pendent
les emocions”, d’Eva Bach. Se li proposaran
dues dates d’abril. El cost de la xerrada són
600€ + 15% IRPF. Es demanarà subvenció
a l’Ajuntament.

Escola de
pares

7- Merchandising 50
anys Escola Baloo

-

Es proposa fer: un planificador, bossa amb Pendent
núvols de paraules, clauer, “bocadillero”,
llapis i goma, i cub màgic. Cal buscar
pressupostos.

Pío Martín,
Charlotte
Beaudenuit

8- Precs i preguntes

-

L’assemblea es farà el 24 de novembre de Pendent
16:45h a les 17:15h. La convocatòria es farà
aquesta setmana.

Herena
Eixarch, Pío
Martín

-

Reunió de delegats: s’ha plantejat que hi ha En seguiment
una manca de comunicació amb les famílies
respecte al que els infants fan les aules.
L’escola farà una proposta per pal·liar
aquest tema.

-

Reunió de delegats: a les dutxes no hi ha En seguiment
aigua calenta des de fa moltes setmanes.
L’AMPA farà una queixa al Consorci perquè
encara no ho han arreglat.

Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació:
2
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20 de novembre de 2017

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo
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