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Acta 19/20-2
Tipus de reunió (Junta ordinària/extraordinària)
Data de la reunió

11 novembre 2019

Curs 2019-20-2

Acta núm. 19/20-2
Hora:

21:10h-23:00h

Manel Ibáñez, Charlotte Beaudenuit, Nerea Palacios, Lucía Escobedo,
Assistents

Marta Gil, Damià Serrano, Ferran Ferran, Pío Martín, Herena Eixarch

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Venda de gorres dels Xuclis
3. Acord sobre si l'AFA assumirà l'acollida de la coral durant els
assajos
4. Venda de loteria de Nadal
5. Comissió Pas a l'Institut
6. Coordinadora d'activitats extraescolars: com procedir en cas
que s'hagi d'absentar del seu lloc de treball
7. Calendari activitats AFA - propostes de les comissions
8. Proposta per endreçar l'espai de l'AFA
9. Venda de merchandising 50 aniversari
10. Proposta d'osmotització de l'aigua
11. Altres qüestions
Ordre del dia

1
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Tema

2

Informacions i acords
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Responsables

SItuació

Tots

Tancat

1- Lectura i aprovació de
l'acta anterior

-

Queda aprovada.

2- Venda de gorres dels
Xuclis

-

Les gorres es vendran els divendres 15, 22 i Nerea, Marta,
29 d’octubre i algun altre dia entre setmana Charlotte
(19 de novembre).

Tancat

3- Acord sobre si l'AFA
assumirà l'acollida de la
coral durant els assajos

-

S’acorda que els participants pagaran 15 Tots
euros al mes per cobrir la despesa de la
formadora i de l’acollida.

Tancat

4- Venda de loteria de
Nadal

-

Es reparteixen els talons de la grossa de Tots
Nadal als diferents membres de la junta. La
Bea també vendrà loteria.

Tancat

5- Comissió Pas a l'Institut

-

Es convocarà una reunió el 29 de novembre Pío, Herena
a les 17h amb les famílies de 5è i 6è per
explicar la situació, els recursos dels que es
disposin i per constituir una comissió
permanent.

En
seguiment

6- Coordinadora d'activitats
extraescolars: com
procedir en cas que
s'hagi d'absentar del seu
lloc de treball

-

S’acorda que la coordinadora ha d’avisar a la Comissió
direcció de l’escola i a l’AFA, i l’AFA extraescolars
informarà a 7 i Tria i a Diver’s.

Tancat

7- Calendari activitats AFA propostes de les
comissions

-

Falten les activitats de l’escola de pares, la Tots
resta ja estan incloses al calendari.

En
seguiment

8- Proposta per endreçar
l'espai de l'AFA

-

S’aprova comprar un armari nou per guardar Tots
el material de l’AFA, les actes, etc... així com
el material de les activitats extraescolars.
També s’aprova comprar un suro per penjar
les comunicacions i les informacions pel
monitoratge d’extraescolars i acollides.

Tancat

9- Venda de merchandising
50 aniversari

-

Es proposa fer una donació a una ONG del Damià
material que es preveu que tindrà poca
sortida. L’altra opció que es proposa és
vendre el material i donar el que es recol·lecti
a una ONG. Quan se sàpigue els dners que
s’obtenen es decidirà què fer.

Pendent
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-

Es faran packs i es vendran a la jornada Charlotte,
científica.
Damià, Nerea

10- Proposta d'osmotització
de l'aigua

-

Queda pendent

11- Altres qüestions

-

Es reben queixes des de la coordinació del Pío
menjador del soroll que hi ha a al menjador.
Cal pensar en una solució, per exemple
insonoritzar l’espai. Es demanarà al
Consorci.

-

7 i Tria assumeix la neteja del menjador, fins
ara no estava clar qui ho havia de fer.

-

La Direcció ens ha informat que el projecte
de la biblioteca està en marxa i que en breu
es farà una reunió per informar. També ha
informat que hi ha mestres interessats en
formar part de la comissió mixta, es farà una
reunió per constituir-la i començar a treballar.

-

Se sol·licitarà a l’Ajuntament de Barcelona
que hi hagi presència de la Guàrdia Urbana
a l’entrada i a la sortida de l’escola per
regular el trànsit al carrer Vayreda, on se
situa la parada de l’autobús V21.

Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació:
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9 desembre 2019

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo

Pendent

En
seguiment

