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 31 de març de 2017 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.

Comissió Menjador. Renovació de la comissió i estat de temes:
 Les noves integrants de la comissió són: Sònia (p3 i 1r), Àlex (p3), Gina (p4) i
Sheila (p3).
 S’ha incrementat el número de nens que es queden a dinar però continua
havent el mateix número de monitors. Cal revisar aquesta relació.
 La relació amb els monitors és bona. Hi ha un monitor per curs i si a 5è i 6è es
queden menys nens a dinar, algun monitor reforça el torn d’infantil.
 El dinar s’organitza de forma que p3 i p4 dinen en un menjador; p5, 1r i 2n en
l’altre menjador en primer torn; la resta en segon torn.
 Hi ha alguns problemes de convivència a 5è i 6è. S’està revisant el protocol de
comunicació a les famílies.
 S’està revisant el procediment d’avís a les famílies que tenen impagaments del
servei de menjador. Direcció demana que se l’avisi amb temps per valorar-los i
fer les gestions necessàries.
 Scolarest (empresa que dóna el servei de menjador) va passar una enquesta de
satisfacció que van omplir la Núria com a presidenta de l’AMPA i la Berta, com
a membre de la comissió de menjador i es destaquen algunes deficiències:
o Decoració del menjador. Es vol que l’elaborin els nens i monitors i que
no siguin pòsters de propaganda de l’empresa.
o Cal millorar la qualitat dels pícnic que es preparen els dies de sortides.
o Deficiències d’higiene i seguretat. L’empresa ha activat un protocol per
a corregir-ho.
o Cal millorar la comunicació, en totes direccions, entre escola, Scolarest i
famílies. En aquest sentit la Míriam anirà a les reunions de cicle per
millorar la informació i comunicació entre tots els actors.
 Els migdies que hi ha activitats extraescolars, la Míriam fa alhora la funció de
coordinadora d’extraescolars i la gestió del menjador i pati. Cal revisar aquesta
qüestió.
 Dimarts i dijous, els nens de 3r a 6è tenen 1/2hora d’estudi enlloc de pati. Es
comenta que si no tenen deures a fer, els nens s’avorreixen.
 Cal revisar quins són els recursos necessaris tenint en compte que som un
centre amb unitat de suport a l’educació especial.
o Per part de l’escola, 2 tècniques d’USEE atenen en l’estona del dinar,
però no del pati. Direcció té la responsabilitat d’organitzar l’activitat





2.

laboral i els horaris d’aquestes persones, inclosa la seva feina dins
l’horari del menjador.
o Scolarest: se’ls demanen opcions per a reforçar el servei amb més
monitors.
o Des de l’AMPA es discuteix el tema en aquesta reunió i manifestem que
cal que vetllem per què tots els nens i nenes que es queden a dinar –
sense distincions– , ho facin en condicions òptimes.
Al Consell Escolar es va comentar que caldria revisar la quantitat d’impressions
que es fan cada mes dels menús, per una qüestió de sostenibilitat. La majoria
manifestem que publicant la informació a la web és suficient. De totes formes
es proposa fer unes poques impressions cada mes i que les tingui la Míriam per
si algú no té accés a la web.
Demanem que es publiquin també a la web els menús especials.

Renovació de la comissió d’extraescolars.
 Continua l’Alessia (p4) i s’hi afegeixen Judith (1r), Xavi (p3) i Tatiana (p5, 3r).

3. Renovació de càrrecs de la junta de l'AMPA.
 Es pregunta si hi ha candidatures (de 4 integrants). No n’hi ha.
 Es presenten la Nerea (p4 i 1r) i la Susana (p3), que juntament amb la Cristina
(1r) i l’Encarna (1r), que ja hi eren, formen la nova junta directiva. Es vota i
s’aprova per unanimitat la nova composició.
 La nova junta ja informarà de l’organització dels càrrecs.
4. Divendres 7 d’abril se celebrarà el 25è aniversari de l’edifici de l’escola amb una
festa. Els horaris seran:
o 15:15 danses de la primavera
o 16:30 portes obertes de l’escola
o 17:30 festa al pati amb berenar inclòs
 Es demanen voluntaris per ajudar en el transcórrer de la festa.
5. La celebració de Sant Jordi enguany es farà dilluns 24 d’abril, amb la tradicional
paradeta dels llibres que els nens hauran dut a l’escola uns dies abans. A canvi del
llibre que portin, se’ls donarà un tiquet que utilitzaran el dia de la celebració per
obtenir un llibre que els agradi. Per què la paradeta sigui ben maca, cal que
portem un llibre que ens hagi agradat, però no llibres que no vol ningú o llibres per
nens de menys de 3 anys. També podem portar llibres els pares i mares, per gaudir
també de la festa.
6. L’Associació Esportiva l’Eixample ha inaugurat pàgina web, on podrem trobar
informacions d’extraescolars, de casals o formularis que ens podrem descarregar

http://www.ae-eixample.cat
ASSISTÈNCIA PER CURSOS A LA REUNIÓ
Hem assistit a la reunió 34 persones (representant 50 nens i nenes) i el servei
d’acollida ha atès a 20 nens.
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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

Alejandra Tercero Depares

V.P. la Presidenta

Núria Santanach i Micaló

