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 16 de Juny de 2017, a les 17.00h, al domicili social
de l’A.M.P.A, ciutat al carrer Roger de Flor 162, es reuneix la Junta i socis de
l’A.M.P.A del Col·legi Públic Carlit 1988.
TRASPAS CONSELL
Tot i que s'han obert 3 escoles noves a l'eixample, no totes les famílies que han optat
per l'escola pública han tingut plaça ni com a segona ni com a tercera opció. El curs
2017-2018 s'ampliarà la ratio en 1 nen a P3.
EXTRAESCOLARS
Totes les extraescolars proposades pel curs 2017-2018, s'aproven.
PROJECTE CUIDA’M al curs 2017-2018
Es manté el projecte tal i com fins ara. A cicle inicial desapareix la quota del projecte
(20 € soci AMPA).
Cicle inicial (primer i segon) l’escola facilitarà llista dels quadernets perquè els
comprin les famílies.
Cicle mitjà i superior: (tercer fins a sisè) es farà l’aportació al projecte (50 € socis
AMPA 104 € no socis AMPA) per la compra dels llibres i quadernets des de la comissió
Cuida’m
El curs 2017-2018, la transformació que està fent l'escola afecta a cicle inicial. Hi ha
3 eixos:




treball per projectes
espais de lliure circulació
treball per matèria , que és semblant al que es feia fins ara.

ALTRES TEMES
S’informa que per al curs 2017-2018 s’estableix una quota de 10 € anual per infant
en concepte de monitoratge de les extraescolars.
S’ha establert aquesta quota tenint en compte les despeses dels monitors de les
extraescolars del curs 2016/2017, a la finalització del curs 2017/2018 es revisarà per
si s’ha de reajustar.
S’informa que ha hagut una entrega de trofeus d’una extraescolar, fins ara ho ha
pagat l’AMPA, de cara al curs vinent d’aquesta despesa es faran càrrec les famílies
del nens/nenes de l’extraescolar en qüestió.
GESTIÓ EMOCIONAL
En reunions anteriors es va parlar de la Gestió Emocional, les famílies assistents estan
d’acord i interessades en buscar associacions i entitats que tractin aquest tema per
fer xerrades.
Les famílies assistents manifesten el seu neguit respecte a activitats per la gestió
emocional dels infants que es feien i ara s’han deixat de fer, com ara el Consell
d’Infants.

TANCAMENT A NIVELL ECONÒMIC
Es mostra el document amb el pressupost d’inici del curs 2016-2017, tot i que s’ha
afegit alguna compra no inclosa al pressupost, el resultat ha estat positiu, i s’ha
gastat menys del pressupostat a l’inici de curs.
Si alguna família vol consultar la graella on estan totes les despeses, ho pot demanar
a la Tresorera de l'AMPA.
S’informa que de cara al curs 2017-2018 les famílies hauran de signar un document
autoritzant el cobrament als seus comptes per part de l’AMPA, como ara quotes AMPA,
projecte Cuida’m. Aquelles famílies que no vulguin signar el document hauran de fer
personalment l’ingrés al compte de l’AMPA.
FESTA FINAL DE CURS
Els pares i mares dels alumnes de 6è ens transmeten que la festa ha estat un èxit,
agraeixen a la resta de famílies de l’escola la col·laboració amb les diferents accions
que han fet. Al sopar van assistir més de 400 persones.
COMISSIÓ D'AFERS EXTERIORS
La Monica, ens traspassa informació del que es parla a les reunions de les AMPES del
districte, com per exemple, sobre la demanda que hi ha a les escoles públiques vers
les concertades.
La construcció de l’institut Angeleta Ferrer continua aturada, el Consorci argumenta
que fins que no hi hagi falta d'espai i places no faran res, ja que hi ha els instituts
Fort Pius, Jaume Balmes, Princep de Girona, Pau Claris... que no tots omplen places,
en alguns d’aquests instituts tenen espai per obrir noves línies.
El dia 21 de Juny hi ha convocada una reunió amb Consorci i les AMPES.
COMISIÓ DE MENJADOR
Component de la comissió de menjador ens transmeten que es van reunir amb la
Míriam i el Francesc i s'acorda de cara al mes de setembre poder fer una proposta al
Consell per veure com es pot encabir alguns dels projecte de l'escola. Alguns d'ells
estan per elaborar-se.
La Gina es va queda a dinar i ens transmeten que el dinar està “molt bo”.
Es parla de poder fer un canvi d'empresa, però això serà a llarg termini perquè és
bastant complex.
Es comenta l’opció de poder eliminar alguns dels aliments que ofereixen al menjador.
Es comentarà a la propera reunió amb l'empresa Eurest , comissió de menjador i
direcció escola el proper 29 de Juny.
PISCINA
El Claustre va votar i es va decidir que per al curs 2017-2018 no es farà el projecte
“Ja Nedo” entre d’altres motius amb el canvis que afectaran a Cicle Inicial, no és el
moment.
Vam proposar poder gestionar l’activitat via AMPA per al curs 2018-2019. S'ha
començat a mirar informació.

Assistència per cursos a la reunió
Han assistit a la reunió 31 persones (representant 43 nens /es), el servei d’acollida
ha atès 16 infants
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