
 
 

 
 
 
 
 

ACTA ASSEMBLEA D'AMPA 
ORDINÀRIA 
 
Curs escolar: 2018-19 

 
 

 

 
 
Data: 7 de juny de 2019 
Hora d'inici: 17:10h 
Hora de finalització: 18:25h 
Lloc: Escola Baloo-Menjador 
Socis assistents: s’adjunta llistat llistat. 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
L’acta queda aprovada 
 
2. Constitució de la nova junta directiva de l’AMPA Baloo 
Queda constituïda la nova junta directiva de l’AMPA Baloo. No s’han celebrat            
eleccions ja que només s’ha presentat una candidatura formada per: 

- Presidència: Pío Martín 
- Tresoreria: Noemí Duran 
- Secretaria: Herena Eixarch 

L’equip es presentarà a la primera assemblea ordinària del curs 2019-20. 
 
3. Canvi de denominació de l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes           
(AMPA) per Associació de Famílies d’Alumnat (AFA) 
El canvi de denominació de l’associació queda aprovada per majoria. 
 
4. Informació sobre el pas a l’institut 
Pels propers 2 anys, l’escola Baloo tindrà adscrits tres instituts públics: IES            
Anna Gironella de Mundet, IES Narcís Monturiol, IES Josep Pla 
S’explica que no es construirà l’institut d’Horta. 
L’AMPA Baloo, juntament amb altres AMPAs del districte, ha fet una queixa al             
Consorci d’Educació de Barcelona ja que unes 20 famílies del districte s’han            
quedat sense plaça pública. La queixa ha arribat als mitjans de comunicació.            
En els propers dies es faran oficials els acords als que s’han arribat amb el               
Consorci, que sembla que consisteixen en ampliació de ràtio a l’IES Narcís            
Monturiol i la creació d’una nova línia a l’IES Anna Gironella de Mundet.             
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Aquests canvis s’han de confirmar, i segurament no seran permanents sinó           
únicament per a aquest curs proper. 
Per aquesta raó es demana la creació d’una comissió que faci el seguiment i              
treballi aquesta qüestió. 
 
5. Presentació de l’estat de comptes 
Els comptes es presentaran a la primera assemblea del curs 2019-20. 
S’informa que l’escola necessita pujar la quota de material de 75€ a 80€ per              
alumne i any. Aquesta mesura cal que sigui aprovada pel Consell Escolar. 
 
6. Recull de propostes per destinar els diners del romanent de l’AMPA            
Baloo pel curs 2019-20 
Es proposa parlar amb la nova direcció de l’escola per saber quines necessitats             
tenen. Es posposa el tema fins a la primera assemblea ordinària del curs             
2019-20. 
 
7. Precs i preguntes 

- Extraescolars: aquest mes de juny s’enviarà l’enquesta de satisfacció i la           
informació de les activitats ofertades pel curs 2019-20. A finals de mes            
s’obrirà el primer període d’inscripcions, i al mes de setembre un segon            
període d’inscripcions. 

- Taller de sexualitat: es proposarà a l’escola que es faci cada curs. Es             
parlarà amb la tallerista per decidir quin és el curs més adient per fer el               
taller. 

- Es recorda que el proper divendres 14 de juny es fa`a la sortida             
nocturna, que aquest any va acompanyada d’una gincama. 

- Es demana que es traslladi a la direcció la petició d’obrir les portes 5-10              
minuts abans de les 9h per poder deixar l’alumnat amb temps. 

- Es demana que es traslladi a la direcció la proposta de que el bar de la                
Festa Major el portin les famílies de 5è. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
President Secretària 
Pío Martín Herena Eixarch 
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