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Acta 19/20-3
Tipus de reunió: Junta ordinària
Data de la reunió

Curs 2019-20

Acta núm. 19/20-3
9 de desembre de 2019

Hora:

21:00h-23:30h

Charlotte Beaudenuit, Xavier Grau, Loli Hernández, Ferran Ferran, Nerea
Assistents

Ordre del dia

Palacios, Damià Serrano, Pío Martín, Herena Eixarch

1. Lectura i aprovació de l'acta anterior
2. Resum venda de gorres dels Xuclis
3. Resum venda de loteria de Nadal
4. Venda de merchandising 50 aniversari
5. Comissió Pas a l'Institut
6. Discussió sobre la proposta de jornada contínua
7. Proposta participativa per triar el nou logo de l’AFA
8. Proposta d'osmotització de l'aigua
9. Altres qüestions
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Tema

Responsables

Situació

Tots

Tancat

1. Lectura i aprovació de
l'acta anterior

-

Queda aprovada

2. Resum venda de
gorres dels Xuclis

-

S’han venut les 75 gorres que es van Nerea Palacios, Tancat
demanar.
Marta Gil

3. Resum venda de
loteria de Nadal

-

Es retornarà la loteria que no s’ha venut i Pío Martín
l’AFA es quedarà amb 35 butlletes per les
vendes d’última hora.

Tancat

4. Venda de
merchandising 50
aniversari

-

El dia de la Jornada Científica es van vendre Damià Serrano,
llibretes, mikados i bosses a 1€, es van Pío Martín
vendre aproximadament 40€.

Tancat

-

La resta s’ha ofert a l’associació Casal dels Damià Serrano,
Nens del Raval, al gener ens reunirem amb Pío Martín
ells perquè decideixin què els interessa.

En
seguiment

-

Es va fer una reunió amb famílies de 5è i 6è Pío Martín,
per crear una comissió o grup de treball per Herena Eixarch
començar a buscar informació i anar a les
reunions que sorgeixin.

En
seguiment

-

Demà dia 10 de desembre hi ha una reunió Pío Martín
amb ERC, l’AAVV de Montbau i AFAs i
AMPAs d’instituts i escoles del barri. Es
parlarà del problema de places públiques
d’institut i del nou pla de xoc que el ConsorciLa Generalitat vol aplicar a les escoles i als
instituts.

En
seguiment

6. Discussió sobre la
proposta de jornada
contínua

-

Es proposa buscar informació per la propera Tots
junta d’ associacions o escoles que defensin
les dues postures per poder fer el debat amb
les famílies més endavant si s’escau.

Pendent

7. Proposta participativa
per triar el nou logo
de l’AFA

-

La Charlotte ha fet una proposta sobre la que Charlotte
continuarà treballant i ens anirà informant.
Beaudenuit

En
seguiment

8. Proposta
d'osmotització de
l'aigua

-

Es descarta la proposta.

Tancat

-

No hi ha altres qüestions.

5. Comissió Pas a
l'Institut

9. Altres qüestions

2

Informacions i acords

Curs 2019-20

Tots

Full 3 de 3

Acta 19/20-3
Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AMPA Baloo
Data aprovació:

3

13 de gener de 2020

Sra. Herena Eixarch
Secretària AMPA Baloo
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