ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’A.M.P.A. DEL COL·LEGI
PÚBLIC CARLIT 1988
A la ciutat de Barcelona, el dia 11 de novembre de 2016 a les 17.00h, al domicili social
de l’A.M.P.A, situat al carrer Roger de Flor 162, es reuneix la Junta Directiva i socis de
l’A.M.P.A. del Col·legi Públic Carlit 1988.
1. Campanya Institut Angeleta Ferrer impulsada per l’AFA de l’escola dels Encants.
S’ha difós via newsletter la possibilitat de donar suport individual i ara cal decidir si ens
hi adherim com a AMPA. Es vota a favor per unanimitat donar suport com a
AMPA, però cal que com a mínim 2 persones de l’AMPA se sumin a la comissió
d’instituts per a fer seguiment d’aquesta qüestió i d’altres relacionades amb la
problemàtica de les places d’institut a la Dreta de l’Eixample. Es farà una crida via email a les delegades per a cercar persones que hi estiguin interessades.
2. Menjador:
 La comissió de menjador s’ha reunit amb Scolarest. Entre altres qüestions
tractades, s’informa que Scolarest comprarà “safates de menú” per al menjador
dels petits, per a facilitar la logística, evitar que el menjar es refredi i millorar
l’atenció que els monitors donen als nens. “Fer més de monitors i menys de
cambrers”.
 L’escola fa temps que ha demanat al Consorci que es facin obres per a fer un
menjador per als més petits a l’espai que hi ha entre l’escala del pati i el
gimnàs, on ara no hi ha res. S’explica que enguany 178 nens i nenes usen el
servei del menjador, que són molts nens, així què proposem com a AMPA fer
una carta i dur el tema al proper Consell Escolar.
3. Es presenten i comenten els pressupostos del curs 2016-17.
 Degut a l'alt volum de rebuts tornats amb les conseqüents comissions
bancàries que això ens comporta s'acorda que les famílies que retornin rebut
haurà d'assumir aquesta despesa.
 Degut a les altes despeses bancàries que estem suportant, es contempla la
possibilitat de canviar de banc i per tant s’estan mirant opcions.
 Es comenta que en breu es cobrarà el CUIDA’M a través del banc.
4. Properes eleccions per a escollir els representants dels pares/mares al Consell
escolar.
 S’explica què és i la funció del Consell Escolar
 S’anima els presents a presentar-se com a candidats al consell escolar i en el
cas de qui s’hi presenti, que ho faci saber entre les famílies per a què el puguin
votar.
5. La delegada de 6è, explica les activitats que s’estan organitzant per a recollir fons
amb la finalitat de finançar el comiat dels nens i la festa de final de curs de l’escola i les
colònies de comiat:
 S’ha fet difusió x mail a les famílies explicant les activitats de recollida de diners
i a què es destinaran.
 Es venen pastissos els divendres cada 15 dies a la sortida de l’escola a les
16:30h; es farà una rifa d’una panera per Nadal; i s’organitzarà servei de bar en
totes les activitats esportives, celebracions, etc., que tinguin lloc al pati de
l’escola els caps de setmana.

6. Diumenge 27 de novembre l’AMPA organitza un mercat d’intercanvi (sense diners),
on cada família pot portar joguines i roba i muntar una paradeta. Tot allò que no s’arribi
a bescanviar, cada família s’ho tornarà a endur a casa seva. Els de 6è muntaran bar.
Hem assistit a la reunió 29 persones (representant 45 nens i nenes)
ASSISTÈNCIA PER CURSOS A LA REUNIÓ

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió de la que jo, la Secretària,
n’estenc la present acta amb el Vist i Plau del Presidenta.

la Secretària

Alejandra Tercero Depares

V.P. la Presidenta

Núria Santanach

