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Acta 18/19-3
Tipus de reunió (Junta ordinària)
Data de la reunió

Curs 2018-19

Acta núm. 18/19-3
6 novembre 2018

Hora:

21:20h-23:30h

Mane Ibáñez, Roger Grimau, Lucía Escobedo, Marta Gil, Ferran Ferran, Pío
Assistents

Martín, Charlotte Beaudenuit, Roc Jané, Herena Eixarch

1- Aprovació de l’acta anterior (adjunta)
2- Eleccions al Consell Escolar
Ordre del dia

3- Preus activitats extraescolars
4- Informacions de les comissions
5- Precs i preguntes

Tema

Informacions i acords

1- Aprovació de l’acta

Responsables

Situació

-

L’acta queda aprovada

Tots

Tancada

-

Per cobrir la vacant del representant de
l’AMPA, es presenta la Marta Gil.
Es farà crida al xat de delegats per afavorir
les candidatures de pares de fora de la
Junta.

Pío Martín,
Herena Eixarch

En
seguiment

S’acorda ajustar el preu de les activitats
extraescolars per repercutir menys en les
famílies. Es farà el càlcul i s’informarà a les
famílies. Aquest ajustament no afecta a
l’activitat de piscina i robòtica.

Pío Martín,
comissió
extraescolars

En
seguiment

Extraescolars: hi ha famílies que han
reclamat a Diver’s el pagament de les
beques quan l’empresa no havia rebut
encara els pagaments. Diver’s està molest
pel to d’algunes trucades i d’algun correu
electrònic. La comissió enviarà un
comunicat a les famílies explicant el
procediment i els plaços de les beques.

Comissió
Extraescolars

Menjador: s’està treballant en la proposta
de berenars saludables, per tal d’implicar
els mestres i alumnes de segon cicle. El
projecte Grangers de Panxes es va
presentar a l’escola i a 7 i Tria.

Comissió
Menjador

anterior
2- Eleccions al Consell
Escolar

3- Preus activitats

-

-

extraescolars

4- Informacions de les

-

comissions

-

1

En
seguiment

En
seguiment
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5- Precs i preguntes

Escola de pares: es proposa un taller
d’educació no sexista conduït per
l’associació Candela. Té una durada de 2h.
L’activitat té un cost de 240€. S’aprova fer
el taller.

-

Científica: el 24 de novembre és la Jornada
Científica.

-

El 23 de novembre a la tarda l’Ajuntament
farà una xerrada i un procés participatiu per
parlar de l’accessibilitat del barri dirigida a
les famílies del barri, i que s’articula a
través de les AMPAs. Es farà a l’Escola
Baloo.

-

S’aprova comprar un ordinador nou a
l’administrativa de l’AMPA.
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Escola de
pares
En
seguiment

Comissió
Econòmica
Tancat

Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació:

2

4 de desembre de 2018

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo

