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Acta 17/18-7
Tipus de reunió (Junta ordinària)
Data de la reunió

Curs 2017-18

Acta núm. 17/18-7
3 abril 2018

Hora:

21:00 – 23:00h

Charlotte Beaudenuit, Pío Martín, Xavi Grau, Lucía Escobedo, Manel Ibañez,
Assistents

Ferran Ferran, Loli Hernández, Maite, Damià Serrano, Herena Eixarch,
Noemí Duran
1- Aprovació acta anterior
2- Merchandising 50 aniversari

Ordre del dia

3- Informació de les comissions
4- Altres qüestions

Tema
1- Aprovació acta
anterior
2- Merchandising 50
aniversari

Informacions i acords

1

Situació

-

L’acta queda aprovada

Tots

Tancat

-

S’espera poder començar a vendre els
productes el dia de la presentació del llibre
(24 d’abril).
La Direcció vol fer un detall a les persones
que han participat en els actes del 50
aniversari (vídeos, llibre, etc...). S’acorda
que si hi ha beneficis amb les vendes, el
cost dels detalls els assumirà l’AMPA, si no
el cost l’assumirà l’escola i una part a
acordar l’AMPA.
La comissió que s’encarrega enviarà un
email amb els preus de venda dels
diferents productes. Així es podrà calcular
els diners que es preveu ingressar en la
venda dels productes.
Es farà un Doodle per repartir les vendes
fixes els divendres a la tarda a partir de
Sant Jordi. La venda serà de 16:30h a
17:15h cada divendres.
La Bea farà venda de productes però a
partir de mitjans de maig.
Es farà un llistat de preus per a les
famílies.

Charlotte
Beaudenuit,
Marta Gil

En
seguiment

Comissió de
menjador

En
seguiment

-

3- Informacions de les
comissions

Responsables

-

Menjador: s’han introduït els iogurts sense
sucre ni edulcorants. Han començat per
P3. Aquest trimestre s’introduiran l’arròs i
pasta integral un cop al mes. Ja s’ha
introduït el pa integral, tot i que és pa amb
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farina refinada, melassa i sègol. L’empresa
així ho ha reconegut i de cara al curs que
ve posaran pa integral de veritat.
Es proposa fer pedagogia per tal que els
esmorzars i berenars siguin ecològics. Es
proposa buscar xerrades per conscienciar
a nens i famílies. La comissió de menjador
pensarà en idees de com promocionar
l’alimentació saludable.
Es remarcarà a les famílies que les
absències i les dietes cal comunicar-les de
9 a 10h del matí.

Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació: 5 juny

2

-

De 14h a 15h les famílies no poden
contactar amb l’escola. Es transmetrà a la
direcció per tal de posar-hi remei.

-

Extraescolars: es demanarà informació a la
comissió sobre el casal d’estiu. Es proposa
fer les portes obertes de piscina la setmana
del 14 de maig.

-

Jornada de manteniment: es farà el 14
d’abril. Es parlarà amb la direcció per
concretar el que s’ha de fer.

-

Dia de la paella: es proposa fer canvi de
llocs perquè el sol és insuportable al lloc de
primer.
Per altra banda, es busca un grup
d’animació per a aquell dia.
Es farà el bateig de l’Ós Baloo. S’estan
buscant padrins, segurament la colla
gegantera de Montbau i de l’escola Mare
Nostrum.

8 de maig 2018

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo

Pío Martín

Pendent

Tots

Pendent

Tots

En
seguiment

Pío Martín

En
seguiment

