
Acta 19/20-6
Full 1 de 6

Curs 2019-20

Tipus de reunió: Junta ordinària                                                                                                 Acta núm. 19/20-6

Data de la reunió 4 de febrer de 2020 Hora: 21h-23h

Assistents

Herena Eixarch, Pío Martín, Damià Serrano, Charlotte Beaudenuit, Lucía

Escobedo, Nerea Palacios, Manel Ibáñez, Marta Gil

Ordre del dia
1- Lectura i aprovació de l'acta anterior

2- Aportació econòmica de l'AFA a l'escola - proposta de l'escola

3- Servei d'acollida a la tarda - proposta d'algunes famílies

4- Comissió extraescolars - manca de gent pel curs vinent

5- Informació del casal d'estiu

6- Canvi d'empresa proveïdora d'activitats extraescolars pel curs vinent

7- Sortida per Santa Eulàlia

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

9-  Comissió pas a l'institut - properes accions del grup de treball

10- Nou logo de l’AFA

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

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

13- Altres qüestions

Tema Informacions i acords Responsables Situació
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1- Lectura i aprovació de 
l'acta anterior (adjunta)

2- Aportació econòmica de 
l'AFA a l'escola - 
proposta de l'escola

3- Servei d'acollida a la 
tarda - proposta 
d'algunes famílies

4- Comissió extraescolars - 
manca de gent pel curs 
vinent

5- Informació del casal 
d'estiu

6- Canvi d'empresa 
proveïdora d'activitats 
extraescolars pel curs 
vinent

7- Sortida per Santa Eulàlia

8- Material merchandising 
50 aniversari - donació al

- Queda aprovada

- L’escola  demana  un  projector  per  la
biblioteca.  El  cost  és  de  1468,94€.  La
proposta queda aprovada per la junta.

- Es  farà  un  estudi  econòmic  del  que
costaria  l’acollida  de  tarda  i  el  número
mínim  d’infants  que  haurien  d’estar
apuntats al servei. En paral·lel es farà una
enquesta  per  conèixer  les  necessitats  de
les  famílies.  S’organitzarà  per  al  curs
vinent.

- Es buscarà a gent.

- Es farà amb Fundesplai, es farà a l’Escola
Els Pins. S’informarà a l’assemblea.

- La  comissió  d’extraescolars  té  reunions
previstes  amb quatre  empreses  diferents.
Per  la  propera  junta  aportaran  els
pressupostos i condicions de les diferents
empreses.

- Aquest  divendres  es  vendran  les
samarretes  a  les  famílies  que  les  van
demanar.  L’Os  Baloo  ja  està  al  pati
Manning exposat amb els altres gegants i
gegantons. Es farà recordatori de la sortida
a través del xat de delegats.

- No es tracta el tema

Tots

Tots

Pío, Nerea, 
Marta

Tots

Comissió 
Extraescolars

Comissió 
Extraescolars

Colla 
gegantera

Damià Serrano

Tancat

Tancat

En 
seguiment

En 
seguiment

En 
seguiment

Pendent

En 
seguiment

Pendent
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Casal dels Nens del 
Raval

9- Comissió pas a l'institut - 
properes accions del 
grup de treball

10- Nou logo de l’AFA

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

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

13- Altres qüestions

- El Consorci  aposta per  l’institut-escola de
la Teixonera, pel que aquestes famílies no
ocuparien  places  del  Monturiol  i  Mundet.
Aquest curs l’IES Josep Pla no està adscrit
a l’escola Baloo.

- Demà  es  fa  una  reunió  amb  el  grup  de
treball.

- Es  presentarà  a  l’assemblea  del  14  de
febrer.

- No es tracta el tema.

- S’han  presentat  les  justificacions  2019  i
s’han  presentat  les  sol·licituds  per  la
convocatòria del 2020 (se n’han presentat
tres).

- Es convidarà a la directora de la coral per
establir les bases i normes de l’activitat.

- La xerrada d’autonomia i responsabilitat es
farà el dia 13 de març.

- Es  planteja  una  pujada  de  la  quota  de
material que es paga a principi de curs. En
la propera comissió econòmica es parlarà
de l’increment que s’ha d’aplicar i de com
s’aplicarà l’increment.

Pío Martín, 
Herena Eixarch

Charlotte 
Beaudenuit

Tots

Tots

Tots

Escola de 
pares i mares

Pío Martín

Pío Martín, 
Herena Eixarch

En 
seguiment

Pendent

Pendent

Tancat

Pendent

En 
seguiment

En 
seguiment

En 
seguiment
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- S’han començat a fer els tràmits per poder
registrar el logo de l’AFA.

Data de la propera reunió    3 de març 2020

5



Acta 19/20-6
Full 6 de 6

Curs 2019-20

Sr. Pío Martín
President AFA Baloo
Data aprovació: 3 març 2020

Sra. Herena Eixarch
Secretària AFA Baloo
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