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Curs 2018-19

Tipus de reunió (Junta ordinària)                                                                          Acta núm. 18/19-2

Data de la reunió 2 d’octubre de 2018 Hora: 21:10h-23:10h

Assistents

Charlotte Beaudenuit, Manel Ibáñez, Pío Martín, Marta Gil, Loli Hernández,

Lucia Escobedo, Herena Eixarch, Ferran Ferran, Xavi Grau

Ordre del dia

1- Aprovació de l’acta anterior

2- Impagaments de la quota de l’AMPA

3- Comunicació i logística entre la Junta de l’AMPA i l’administrativa de 

l’AMPA

4- Pàgina web

5- Loteria La Grossa de Cap d’Any

Tema Informacions i acords Responsables Situació

1- Aprovació de l’acta 

anterior

2- Impagaments de la 

quota de l’AMPA

3- Comunicació i 

logística entre la 

Junta de l’AMPA i 

l’administrativa de 

l’AMPA

4- Pàgina web

5- Loteria La Grossa de

Cap d’Any

- Queda aprovada l’acta

- Cal definir la gent que no paga la quota de
l’AMPA  quines  raons  al·lega.  Quan
tinguem  la  informació  es  decidirà  si  es
prenen mesures.

- Es  proposa  fer  una  reunió  amb
l’administrativa  de  l’AMPA  per  tal
d’explicar-li  qui  forma  cada  comissió  i
quines  activitats  es  fan,  per  tal  que
consensuem amb aquesta persona en què
ens pot ajudar. Es compartirà el calendari i
els  documents  del  Drive  amb
l’administrativa. 

- Es demana informació a les comissions per
posar-la al web.

- Es proposa fer  recomanacions d’activitats
al  web,  posar  un  apartat  de  preguntes
freqüents, penjar el manual de benvinguda
entre d’altres.

- Es proposa enviar el link a través del xat de
delegats de les coses que es pengin.

- Ja  s’ha  contactat  amb  Loteria  de
Catalunya.  Cada  butlleta  són  5€  i  es
participa amb 2 números, 2€ per número.

Tots

Pío Martín

Herena Eixarch

Tots

Pío Martín

Tancat

En 
seguiment

En 
seguiment

Pendent

Pendent

1



Acta 18/19-2

Full 2 de 2

Curs 2018-19

6- Precs i preguntes

1€  és  donació  per  l’AMPA.  Només  es
pagarà el que s’ha venut. Es demanarà a la
Bea que faci el tràmits.

- Es proposa fer un manual de benvinguda
per a les noves famílies (no només de P3).
S’ofereixen com a voluntaris Herena, Lucía
i Charlotte.

- Es  comenta  que  a  la  reunió  de  tercer  la
mestra  va  apuntar  la  possibilitat  de
programar pujades a les classes un cop al
mes per tal que els pares puguin veure les
activitats que es treballen a les aules. Es
parlarà  amb la  direcció  ja  que es perceb
com una bona idea.

- La  Comissió  de  menjador  canvia  el  seu
nom  per  Comissió  de  menjador  i
alimentació saludable.

Herena, Lucía, 
Charlotte

Pío Martín

Pendent

En 
seguiment

Data de la propera reunió    5 de novembre de 2018

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació: 

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo
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