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Acta 19/20-5
Tipus de reunió (Junta ordinària)
Data de la reunió

Curs 2019-20

Acta núm. 19/20-5
13-01-2020

Hora:

21:30h-23:00h

Pío Martín, Ferran Ferran, Marta Gil, Roc Jané, Herena Eixarch
Assistents

1- Aprovació de les actes anteriors
2- Material merchandising 50 aniversari - donació al Casal dels Nens del Raval
3- Comissió pas a l'institut - resum de la reunió del 10 de desembre amb ERC i
properes accions del grup de treball
Ordre del dia

4- Discussió de la proposta de jornada contínu
5- Nou logo de l’AFA
6- Seguiment de les mesures en cas de no satisfer la quota de soci de l’AFA
7- Justificació de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona 2019 i sol·licitud
2020
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Acta 19/20-5
Tema

Informacions i acords

Curs 2019-20

Responsables

Situació

1- Aprovació de les actes
anteriors

-

Queden aprovades.

Tots

Tancat

2- Material merchandising 50
aniversari - donació al Casal
dels Nens del Raval

-

No es tracta el tema.

Damià Serrano

Pendent

3- Comissió pas a l'institut resum de la reunió del 10 de
desembre amb ERC i
properes accions del grup de
treball

-

La reunió amb entitats del barri, AFAs i ERC Pío, Herena
no va aportar solucions ja que l’única
proposta que es vol tirar endavant és
reformar l’edifici del IES Vall d’Hebron.

En
seguiment

-

S’ha de convocar una segona reunió del grup Pío, Herena
de treball.

Pendent

4- Discussió de la proposta de
jornada contínua

-

De moment no es planteja el tema, es tornarà Tots
a reprendre si hi ha famílies interessades.

Tancat

5- Nou logo de l’AFA

-

Es decideix per unanimitat que es treballarà Charlotte
sobre la segona proposta de logo.

En
seguiment

6- Seguiment de les mesures
en cas de no satisfer la quota
de soci de l’AFA

-

El reglament d’extraescolars ja contempla Roc
que les famílies que vulguin fer extraescolars
han d’estar al corrent del pagament de la
quota de l’AFA.

Tancat

-

Les altres mesures queden pendents.

En
seguiment

-

Justificació: s’han de justificar tres Comissions, Pío
subvencions (dues de l’escola de pares i una
de la comissió científica). El dia 20 de gener
se li ha d’enviar al Pío la justificació de
l’activitat perquè pugui fer la justificació
econòmica.
Sol·licitud: es demanarà el GAF, xerrada
d’autonomia, el taller de sexualitat, científica. Comissions
Es mirarà si tindria cabuda la coral i la colla
gegantera. S’enviarà al Pío el dia 20 de
gener les propostes.

En
seguiment

-

Coral: el pagament de les quotes es farà a
través de l’AFA per domiciliació bancària i Pío
l’AFA farà el pagament a la directora de la
coral.

Tancat

-

Coral: s’ha de fer una proposta de normativa
a la propera junta.
Tots

En
seguiment

7- Justificació de les
subvencions de l’Ajuntament
de Barcelona 2019 i sol·licitud
2020

-

8- Altres qüestions
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En
seguiment
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Data de la propera reunió

Sr. Pío Martín
President AFA Baloo
Data aprovació: 4 febrer 2020
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-

Loteria: s’informarà a les famílies per
Dinantia com procedir per cobrar els 3€ per Pío
butlleta.

-

Extraescolars: es posa en marxa el Casal
d’estiu amb l’escola Els Pins.

-

Extraescolars: la comissió es reunirà amb
Aula2, que farà una proposta per les
activitats extraescolars del curs vinent.

-

El Roc Jané s’acomiada de la Junta Directiva
de l’AFA.

4 de febrer de 2020

Sra. Herena Eixarch
Secretària AFA Baloo

Curs 2019-20

Tancat

