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Curs 2018-19

Tipus de reunió (Junta ordinària)
Data de la reunió

Acta núm. 18/19-9
9 de maig de 2019

Hora:

21:00-

Pío Martín, Xavier Grau, Jordi Díaz, Lucia Escobedo, Marta Gil, Nerea Palacios,
Assistents

Charlotte Beaudenuit, Herena Eixarch, Noemí Duran

1- Aprovació de l’acta anterior
Ordre del dia

2- Eleccions per a la renovació de la junta directiva
3- Informació de les comissions

Tema

1

Informacions i acords

Responsables

Situació
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1- Aprovació de l’acta
anterior

-

Queda pendent l’aprovació de l’acta del me
de març i abril

Tots

Pendent

-

S’aprova el següent calendari per a la
realització d’eleccions a la junta directiva
de l’AMPA: del 13 de maig al 21 de maig
presentació de candidatures, del 22 de
maig al 5 de juny campanya, el 6 de juny
dia de reflexió, el 7 de juny eleccions i
assemblea ordinària que s’aprofitarà per fer
recompte de vots i constituir la junta
directiva
guanyadora.
S’informarà
divendres 10 de maig a través de Dinantia.

Tots

Tancat

-

S’ha fet un blog del menjador al web per
afavorir la comunicació del menjador amb
les famílies.

Comissió web

En
seguiment

-

S’ha fet un blog de la biblioteca. Es
preguntarà a l’escola l’objectiu del mateix.

Comissió web

En
seguiment

-

La sortida nocturna es farà el divendres 17
de maig. Demà s’informarà a través de
Dinantia.

Comissió
festes

Tancat

-

Dimecres 15 de maig s’ofereix una xerrada
a les famílies sobre sexualitat (associació
Sexducación), que està principalment
enfocada a les famílies de cinquè i sisè.

2- Eleccions per la renovació
de la junta directiva

3- Informació de les
comissions

2

Tancat
Comissió
Escola de
Pares i Mares
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Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació:

3

Octubre 2019

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo

