
ACTA ASSEMBLEA D'AMPA 
ORDINÀRIA

Curs escolar: 2017/18

Data: 23 febrer 2018
Hora d'inici: 17:30h
Hora de finalització: 19:00h
Lloc: Escola Baloo-Menjador
Assistents per part de la Junta: Marta Gil, Herena Eixarch, Marcos Muñoz, 
Charlotte Beaudenuit, Ferran Ferran, Loli Hernández, Rebecca McCauley, Jordi
Díaz, Damià Serrano, Pío Martín, Nerea Palacios, Roc Jané, Vanesa Sanz
Assistents per part de l’AMPA: s’adjunta llistat llistat.

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
- L’acta queda aprovada

2. Informacions de les comissions
-  Es comunica el canvi que s’ha produït en l’administració de l’escola i de

l’AMPA per jubilació de l’administrativa. S’ha incorporat,  des de l’1 de
febrer, la persona que porta la biblioteca. Està en període d’adaptació al
nou lloc de treball.

- Degut  al  canvi  en  l’administració  no  s’han  pogut  aportar  les  dades
econòmiques.

- Comissió científica: aquest curs els alumnes de 5è i 6è han fet un taller
de nanotecnologia. S’ha comprat material de robòtica per als diferents
cursos: el curs passat es van adquirir “Bluebots” per als cursos d’infantil,
“Wedo” per primer cicle, i aquest curs s’adquiriran robots per al segon
cicle. Aquest material i el projecte de robòtica es paga amb diners de la
subvenció  de  l’Ajuntament  que  la  comissió  científica  de  l’AMPA  va
sol·licitar  per  l’any  2017  i  que  ha  sol·licitat  per  l’any  2018.  Tot  això
s’integrarà amb la comissió d’extraescolars per tal de poder oferir una
activitat de robòtica el proper curs. L’objectiu és que els alumnes surtin
de  l’escola  tenint  coneixements  de  robòtica.  Aquest  curs,  la  festa
científica es vol integrar a les activitats científiques que es fan al barri de
Montbau, i s’obrirà al barri.

- Extraescolars: el casal d’estiu ja està en marxa, es farà a l’escola Els
Pins. S’enviarà la informació a les famílies.
Les portes obertes de la piscina del mes de febrer no es faran ja que
estan fent obres a les graderies. Només es faran les portes obertes del
mes de maig. S’informarà a les famílies.

- Comissió menjador: es va transmetre la queixa a la coordinadora del
menjador sobre la poca comunicació entre el professorat i els monitors
del menjador, hi estan traballant.
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S’informa que aquest curs ha de sortir a concurs l’empresa que gestiona
el menjador. Al juny ha d’estar tancat.

- Comissió gegant: el gegantó ja està acabat. Els infants de l’escola estan
treballant en els complements. 

- Escola de pares: es recorda que el proper 9 de març hi ha la xerrada de
l’Eva Bach sobre educació emocional. S’obrirà al barri i a altres escoles
de  la  coordinadora.  S’explica  que  el  grup  de  criança  és  l’altre  gran
projecte de la comissió i que està funcionant molt bé. Finalment no es va
fer la proposta d’obrir un segon grup, es plantejarà pel curs vinent.
Es proposa fer un grup de pares i mares de segon cicle.

- Comissió  econòmica: a partir  del  curs vinent  els pagaments es faran
online i  no en metàl·lic.  S’informarà a les famílies quan s’hagi  triat  el
mètode.

- Reurbanització del  voltant  de l’escola:  membres de l’AMPA han estat
assistint a reunions amb l’Ajuntament i  l’Associació de Veïns sobre el
projecte  de  reurbanització  del  voltant  de  l’escola.  S’expliquen  les
propostes que hi ha fins ara.

3. Precs i preguntes

President Secretària
Pío Martín Herena Eixarch
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