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 6 d’octubre 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.
PRESENTACIÓ JUNTA DIRECTIVA I AGRAÏMENT
La Junta Directiva es presenta davant de les noves famílies de l’escola.
Seguidament s’agraeix , per part de la Direcció de l’escola, la ràpida difusió que es va fer per
l’aturada General del dimarts 3 d’octubre, davant dels actes que van tenir lloc el dia 1 d’octubre.
PROPERA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR
S’informa als pares de la data de la primera reunió del Consell Escolar d’aquest curs que es
celebrarà el 09/10/2017
ACOLLIDA DE TARDES
Degut a la demanda per part de varies famílies a l’inici de curs de fer acollida a les tardes,
s’informa que aquest curs estarà a càrrec de l’Associació Esportiva Eixample. És necessari que
estiguin apuntats com a mínim 7 nen/es perquè es pugui donar el servei. El responsable i a qui
s’han d’adreçar les famílies és al Miquel Àngel.

PAGAMENT QUOTA AMPA
Es proposa, de cara al curs 2018-2019, fer el pagament/cobrament de la quota sencera de
l’AMPA (54 €/família) entre el 23 de juny i el 31/08. La Direcció de l’Escola s’encarregarà de les
noves famílies de P3.
Es sotmet a votació i surt majoria de vots a favor a un sol pagament entre el 23/06 i el 31/08.

AULA INFORMÀTICA
No hi ha aula com a tal ja que a partir d’aquest curs informàtica no és matèria sinó que dóna
suport a la resta.
Els ordinadors portàtils han quedat con a eina de consulta que poden fer servir els infants a les
aules.
A l’aula d’anglès s’han posat ordinadors de sobretaula por poder fer el “listening” i també hi ha
ordinadors a l’ambient lingüístic i matemàtic.
Els professors/es tenen un ordinador de sobretaula.

HORT
En un primer moment l’escola no tenia clar la continuïtat de l’activitat de l’hort per als infants
d’Infantil, s’informa a les famílies que la Direcció està mirant d’encabir l’activitat en cursos
superiors (1r i 2n) tot i que encara no tenen decidit quins cursos la faran ni data d’inici.
Varies famílies d’Infantil comenten la importància de que els projectes que es comencen tinguin
continuïtat. Pendent fer traspàs a la Direcció de l’Escola.

GESTIÓ EMOCIONAL
S’informa que aquest curs l’escola continua amb el Consell d’Infants.
Tot i que el professorat continua amb la formació que rebien el curs passat, estan buscant un
formador/a per poder fer un assessorament/formació sobre educació emocional.
Alguns pares van fer diferents propostes de fundacions que fan aquest tipus d’assessoraments,
com ara:
•
•
•

Fundació SERR
El despertador
Fil a l’agulla

COMISSIO MENJADOR
L’Alex, component de la comissió de menjador fa el traspàs dels acords i conclusions de la reunió
amb Scolarest:
-Es suprimeix els aliments precuinats
-S’introdueixen els aliments integrals
-Continuen amb productes de proximitat (Scolarest va passar llistat amb els diferents
proveïdors)
-Canvi de iogurt Danone per la Fageda
Scolarest tenia intenció de pujar el preu del tiquet del menú per al curs 2017-2018, es negocia i
durant aquest curs es manté el preu del curs passat.
En aquesta assemblea es sotmet a votació la forma de pagament del tiquet menjador, per
majoria es decideix continuar amb la forma actual.

PROGRAMA “JA NEDO”
S’informa a les famílies que des de l’AMPA es va proposar fer la gestió del programa en hores
no lectives (16.30 – 17.30 h), pendent de confirmar per part de la Direcció de l’Escola si és
necessari que els infants vagin acompanyats d’un mestre, tot i que sigui en horari no lectiu.
Pendent resposta per part de l’Escola.

ASSISTÈNCIA PER CURSOS A LA REUNIÓ
Han assistit a la reunió 46 persones (representant 65 nens i nenes), el servei d’acollida ha atès
a 49 nens/es.

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 de la Presidenta.

La Secretària

V.P. la Presidenta

Susana Calero

Cristina Álvarez

