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 20 de gener de 2017 a les 16.45h, 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. S'informa que l'escola de la Concepció està recollint firmes per evitar que el consorci
els hi suprimeixi el projecte musical de l'escola. Es passa el full de les signatures
proporcionat per l'AMPA de la Concepció
2. Festa de Carnestoltes. Se celebrarà diumenge 26 de febrer al matí entre les 11.00 i
les 14.00. Es destinarà un pressupost de 500¢, tal i com es va aprovar a la reunió
anterior de l'AMPA.
3. Resum reunió de l'últim Consell Escolar:
 Implantació d'un nou programa de gestió econòmica (ESFERA). Pot portar
canvis. Més control des de l'administració als diners que té cada centre.
 Dissabtes al matí assajen a l'auditori els grallers de la Sagrada família.
S'ofereixen per col·laborar en actes si se'ls hi demana.
4. Proposta de la Guàrdia Urbana per a fer una xerrada sobre “els perills de les xarxes
digitals”. Es decideix que es s'enviarà mail per demanar de fer la xerrada un dia entre
setmana a les 19.00 hores del mes de març per que hi assisteixin conjuntament pares i
nens.
5.Informacions d'instituts i altres ampes.
 Com a AMPA vam assistir a una reunió amb TOTES les ampes de la Dreta de
l’Eixample. Es van tractar els temes dels bolets, instituts, obertura de noves
escoles el curs que ve, i diverses reivindicacions.
6. La Comissió de l’hort proposa organitzar una xerrada pels pares, a càrrec del pare
que està liderant el projecte en el què participa el cicle d’infantil. Es proposa passar a
les famílies una enquesta per valorar si hi ha interès.
7. S’informa que l’AMPA ha comprat un piano nou (369¢) per substituir l’antic que
estava en molt males condicions. El piano, que és de l’AMPA, s’utilitza per les classes
extraescolars de música i també l’utilitza l’escola en les hores lectives, celebracions,
etc.
8. Consell d’infants. S’explica que a l’escola s’ha constituït un Consell escolar d’infants,
en el què hi participen els nens i nenes de l’escola des de P5 fins a 6è. Cada 15 dies
es tracta un tema i hi participen una parella de nens de cada classe. Treballen les
emocions, grans amb petits i després cada parella explica en tutoria a la seva classe el
que s’ha parlat al Consell i es tracta amb la resta dels companys. Es demana més
informació del projecte.
9. Projecte dels Ambients d’infantil. Hi ha molt bona acollida del projecte dels ambients
d’infantil. Es demana més informació del projecte.
10. Menjador. Es demana si hi ha temes per tractar en la propera reunió de la comissió
de menjador amb Scolarest:



Es demana més informació/comunicació quan es produeixin canvis,
especialment en l’organització dels d’infantil: per exemple canvis en la
logística dels llençols.
11. Precs i qüestions:
 Es debat sobre la possibilitat d’invertir en un projector nou. Es comenta
mirar la possibilitat de demanar-lo al Centre de Recursos del consorci, cada
cop que es necessiti, donat que si és factible, ens estalviem el cost dels
recanvis de bombetes, que es consumeixen ràpidament i són molt cares
(100¢).
 Es demana revisar i reparar la font del pati, que contínuament deixa un
bassal d’aigua.
Hem assistit a la reunió 34 persones (representant 53 nens i nenes) i el servei
d’acollida ha atès a 18 alumnes.
ASSISTÈNCIA PER CURSOS A LA REUNIÓ
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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

V.P. la Presidenta

Alejandra Tercero Depares

Núria Santanach

