
ACTA ASSEMBLEA D'AMPA 
ORDINÀRIA

Curs escolar: 2018-19

Data: 15 febrer 2019
Hora d'inici: 17:15h
Hora de finalització: 19:00h
Lloc: Escola Baloo-Menjador
Assistents: s’adjunta llistat.

1. Aprovació de l’acta anterior
L’acta queda aprovada

2. Eleccions per la renovació de la junta de l’AMPA
El proper 17 de maig se celebraran eleccions per la renovació de la junta.
S’informarà del calendari als socis quan s’escaigui.
El 24 de maig, en assemblea ordinària, es constituirà la nova junta

3. Presentació del pressupost pel 2019
El romanent de diners de l’AMPA ha crescut en el passat any. 
Es proposa un pressupost pel 2019 de -1000€ ja que s’han baixat les quotes
d’extraescolars.
Cada comissió té un pressupost assignat.
El  pressupost  es  publicarà  al  web  de  l’escola  per  a  que  tothom ho  pugui
consultar.
S’aprova el pressupost pel 2019.

4. Informació sobre reivindicacions que es volen vehicular a través de la
junta (vetlladores, escàs pressupost del Consorci a les escoles públiques)
- El Consorci inverteix 25€ per alumne a l’any a l’escola Baloo. Des de la junta
es vol reivindicar que augmenti la inversió.
- Les hores de vetlladores no s’ha pogut solucionar, el tema s’ha tancat i no es
poden aconseguir augmentar les hores. Se seguirà reivindicant.
-  S’ha  aconseguit  que  es  faci  un  pressupost  per  part  del  Consorci  per
manteniment de l’escola.
- Calor  les aules: el Consorci ha posat vinils a les aules, però no ha resultat. Es
continuarà reivindicant.

5. Casal d’estiu
Es farà amb Aula 2 a l’escola Baloo. Es mantenen preus de l’any anterior, es
parlarà el dia 8 de març en una reunió amb les famílies a l’escola Baloo.
Es faran  diferents  sortides:  ioga en parc  urbà,  geo-catching,  jumping,  bosc
vertical, hípica i una activitat per concretar.
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També es farà casal al setembre.

6. Problemàtica del pas a l’institut
Han canviat les adscripcions, a l’escola Baloo li toca l’IES Monturiol i l’IES Vall
d’Hebron. Si hi ha pares interessats en reivindicar tornar a estar adscrit a l’IES
Mundet, s’hauria de constituir una comissió que hi treballés.
ESMENA: El Consorci ha tornat a assignar l’IES Anna Gironella de Mundet a
l’escola Baloo com a centre adscrit.

7. Precs i preguntes

- Es proposa que part del romanent es destini a subvencionar una part del
casal d’estiu.

- Es recorda que divendres 22 de febrer hi  ha un taller de coeducació
organitzat per l’Escola de Pares.

President Secretària
Pío Martín Herena Eixarch

2 de 2


