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Tipus de reunió (Junta ordinària/extraordinària)                                                                          Acta núm. 18/19-6

Data de la reunió 4 de febrer 2019 Hora: 21:00h-23:00h

Assistents

Charlotte Beaudenuit, Nerea Palacios, Rebecca McCauley, Loli Hernández, Roc 

Jané, Pío Martín, Marta Gil, Herena Eixarch

Ordre del dia

1- Aprovació de l’acta anterior
2- Aprovació de les noves dates de les juntes
3- Sortida del gegantó per Santa Eulàlia
4- Revista Ba-ba-loo
5- Ordre del dia assemblea de seguiment 15 de febrer
6- Altres informacions

Tema Informacions i acords Responsables Situació

1- Aprovació de l’acta 
anterior

2- Aprovació de les 
noves dates de les 
juntes

3- Sortida del gegantó 
per Santa Eulàlia

4- Revista Ba-ba-loo

5- Ordre del dia 
assemblea de 
seguiment 15 de 
febrer

6- Altres informacions

- L’acta queda aprovada

- S’aprova que les juntes es facin en dilluns i
dimarts alternativament

- Sortida del  gegantó:  el  gegant  s’havia  de
portar al Born fa una setmana. Com que no
estem  a  temps,  es  baixarà  el  mateix
dissabte.  Es  faran  100  samarretes  i  50
mocadors amb el logo de l’escola per les
sortides  de  gegants.  Es  començaran  a
vendre el dissabte. 

- Revista Ba-ba-loo: es proposa imprimir una
còpia de la revista per família. Es presenta
un pressupost de 400€ per número, el que
suposa  1200€  a  l’any.  La  junta  decideix
que no pot assumir aquest cost anualment,
es buscaran alternatives i  es parlarà amb
l’escola.

- S’acorda l’ordre del dia de l’assemblea.

- Portes obertes a l’escola el 14 i el 26 de
març.  Es  necessitarà  l’assistència  de
membres de l’AMPA.

- Es necessita reclutar gent per la comissió
d’extraescolars  ja  que  un  membre  de  la
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comissió  ho deixa i  a  un altre  membre li
queda un any per deixar l’escola.

- Comissió econòmica: el Consorci dona 25€
per any i  alumne a l’escola.  Per  aquesta
raó les famílies han de pagar les quotes de
sortides  i  material.  Aquesta  quota
s’augmentarà el curs vinent perquè no s’ha
modificat des de fa anys.

- Per  tal  de  cobrir  la  mancança  de
vetlladores,  l’escola  proposa  demanar  un
mestre a mitja jornada. L’AMPA ho recolza
i farà un escrit al Consorci.

- ING  DIRECT:  por  favor,  introduzca  el
codigo 84318766 para completar la compra
de  30,00  EUR  realizada  con  su  tarjeta
terminada  en  4047  en  TEATRE
TANTARANTANA la  comissió  de  Pas  a
l’Institut perquè han canviat les adscripció
de l’escola. L’escola Baloo està adscrita a
l’Institut  Narcís  Munturiol  i  Institut  Vall
d’Hebron. 

Data de la propera reunió    12 de març 2019

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació: 

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo

2


