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Tipus de reunió (Junta ordinària)                                                                          Acta núm. 17/18-5

Data de la reunió 13 febrer 2018 Hora: 21:15h

Assistents

Pío Martín, Ferran Ferran, Maite Montserrat, Xavier Grau, Loli Hernández, Lucía 

Escobedo, Charlotte Beaudenuit, Damià Serrano, Herena Eixarch, Manel Ibáñez,

Noemí Duran

Ordre del dia

1- Aprovació de l’acta anterior

2- Relleu administrativa AMPA

3- Merchandising 50 aniversari

4- Canvi d’entitat bancària

5- Altres informacions

Tema Informacions i acords Responsables Situació

1- Aprovació de l’acta 

anterior

2- Relleu administrativa

AMPA

3- Merchandising 50 

aniversari

4- Canvi d’entitat 

bancària

5- Altres informacions

- L’acta queda aprovada.

- Per triar a la persona que faci de relleu a
l’administrativa de l’AMPA es va prioritzar
al  personal  de  l’escola.  Van  sorgir  tres
candidates i s’ha triat a la persona que ara
porta la biblioteca. El relleu es va iniciar a
principis de febrer. 

- S’ha informat a les famílies per Dinantia.
- La Neus estarà de 9h a 10h per assumir

les funcions administratives del menjador.

- Es  decideix  que  la  Marta  i  la  Charlotte
acabaran  de  decidir  els  productes  i
l’empresa i ho presentaran a la direcció de
l’escola per encarregar el material.

- Queda  ajornat  però  s’acorda  anar-ho
mirant per tancar-ho abans que s’acabi el
curs.

- Es proposa tornar a fer un motlle per tenir-
lo  per  obsequiar  als  professionals  de
l’escola.

- Es comenta que l’assistència a les juntes
és molt  baixa.  Es proposa fer-ho a altres
dies i horaris. Es decideix mantenir l’horari
però es canvia als dimarts. 

Direcció AMPA

Charlotte, 
Marta

Herena, 
Charlotte, 
Damià
Marta

Tots

Tancat

En 
seguiment

Pendent

En 
seguiment

Aprovat

Pendent
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- Extraescolars natació: no s’ha fet les portes
obertes  de  l’activitat  perquè  estan  fent
obres a les graderies. S’hauria d’informar a
les famílies.

- L’escola de pares recorda que el dia 9 de
març es farà la xerrada de l’Eva Bach. S’ha
fet difusió pel web de l’escola, però encara
no s’ha enviat pel Dinantia. Es farà aquesta
setmana.  S’obrirà  a  la  coordinadora  de
districte  i  a  l’Associació  de  Veïns  de
Montbau.

- Es farà una jornada de manteniment el 24
de  febrer.  Aquesta  setmana  es  farà  la
difusió,  el  formulari  serà  igual  que  el  de
l’any passat.

- Menjador: per temes de normativa, no pot
sortir el concurs abans del mes de març.

- Gegants:  a finals d’aquest  mes s’acabarà
el gegantó. Les persones que l’estan fent
necessiten  alliberar  espai  al  taller  i  es
traslladarà  a  l’escola  abans  de  la  seva
presentació.

Es farà la presentació el dia de les colònies
amb les famílies (17 de març). Es batejarà
el dia de la paella del 50 aniversari.

- Es recorda que les subvencions del 2017
s’han de justificar abans del 28 de febrer.

- Projecte  d’urbanització  del  voltant  de
l’escola: l’Ajuntament assumeix arreglar la
part  dreta  que  pertany  a  Collserola
(Diputació).  Es farà una zona verda, però
no  una  zona  de  lleure.  La  zona
d’aparcament  dels  pins  és  zona
urbanitzable,  s’està  lluitant  per  no  perdre
l’espai d’aparcament perquè la proposta és
fer-la zona amb jardí. 

Extraescolars

Escola de 
pares

Tots

Menjador

Gegants

Comissions

Pío, Marcos, 
Jordi

En 
seguiment

Pendent

Pendent

En 
seguiment

Pendent

En 
seguiment

Data de la propera reunió    6 de març de 2018
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Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació: 13 de febrer de 2018

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo
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