ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’A.M.P.A DEL COL.LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 a 01/12/2017
A la ciutat de Barcelona, el dia 1 de Desembre de 2017, a les 16.45h, al domicili social de
l’A.M.P.A, situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’A.M.P.A del
col·legi Públic Carlit 1988.
1.- CAMI VERD
La nostra Escola ha entrat al programa “camí escolar/espai amic”, la Direcció de l’escola, la
Sandra i el Francesc, ens expliquen en què consisteix i les fases del projecte.
El programa pretén que els infants de la ciutat guanyin autonomia personal, identificant tant el
punts negres com els agradables en el seu camí cap a l’escola i casa.
L’objectiu és tenir senyalitzats els voltants de l’escola.

2.- SIMAT
Es va demanar a l’escola si ens podien ensenyar l’estat del compte del SIMAT, arrel que a les
reunions de les AMPES de l’Eixample s’està parlant del que paguen les famílies a diferents
escoles públiques del barri i que anteriorment l’AMPA portava la gestió d’aquest compte.
Ens comenten un cop feta la liquidació d’aquest any ens presenten els números.
Ens informen com porten la gestió dels impagats.

3.- DELEGADES I DELEGATS DE CLASSE
Amb la nova funció dels delegats i delegades de classe en aquest curs 2017-2018, establert per
l’escola, en aquesta assemblea es comenta la necessitat de que les funcions estiguin ben
diferenciades de les funcions/tasques que es fan per part de l’AMPA, de no duplicar gestions.
Es sotmès a votació i la majoria opina que la funció optima del delegats és la comunicació del
que passa dins les aules amb les famílies així com el traspàs d’informació relacionada amb el dia
a dia dels infants, i l’AMPA la comunicació relacionada amb temes que afecten a tota l’escola.
S’informa que la Direcció de l’Escola va proposar que un membre de la Junta de l’AMPA assistís
a les reunions de Delegats i Direcció, i vam decidir que no és necessari l’assistència per part
nostra. Es valorarà anar puntualment a alguna en el cas que es tracti d’algun tema de rellevant
importància.

4.- HORT
La direcció de l’Escola ens informa que participen en l’activitat Infantil i Cicle inicial.
Infantil (cada mig grup) i primer van un cop per setmana. Segon de moment no ho tenen
establert.
Aquest curs el projecte es porta directament des de l’escola sense la participació de la Comissió
de l’Hort.

5.- ESPAIS DE LLIURE CIRCULACIÓ
Informem que la Direcció de l’escola ens va comentar que es posen en marxa al gener,
actualment hi ha un mestre de baixa, responsable d’un dels espais.

6.- PROJECTE “A L’ESCOLA MENGEM + FRUITA!
Des de l’AMPA es va comentar el projecte a l’escola, tot just havien rebut informació al respecte,
havien de comentar amb el Claustre, pendent ens facin traspàs.

7.- PUNT VERD
La Direcció de l’Escola ens informa que quest any serà el dia 4 d’abril del 2018, de 8.50 a 12.50
hores.

8.- PROGRAMA “JA NEDO”
Aquest projecte finalment no es pot gestionar des de l’AMPA ja que És necessari que hi hagi un
mestre durant tota l’activitat.

9.- PRESSUPOST AMPA CURS 2017-2018
No es pot donar la informació per problemes tècnics, es farà a la següent assemblea.
Tot i això es comenta:
- l’increment de 0.50 € per infant de l’assegurança d’extraescolars, que es carregarà en el proper
rebut a les famílies.
- si hi ha necessitat de mantenir la línia de telèfon del l’AMPA, es queda en mirar opcions per
valorar donar-la de baixa.
- l’AMPA està inscrita a “la Agéncia Española de Protección de Datos”.
- amb el canvi d’entitat bancària l’AMPA ha estalviat 674 € en concepte de comissions.

8.- TEMES VARIS
- Demanem a la Direcció de l’escola que amb motiu de la pintada del pati de primària, per part
de mestres i famílies, l’AMPA pugui organitzar alguna activitat, s’acorda que els infants i famílies
de 6è puguin muntar una barra de bar.
- Una família demana fer les assemblees de l’AMPA en diferents dies i horari més de vespre. Es
comenta que anteriorment es feien de vespre, no hi havia massa assistència i es va començar a
alternar una de tarda i una altre de vespre, finalment es va sotmetre a votació i es fan actualment
de tarda ja que hi havia més assistència de famílies. S’acorda fer una enquesta a totes les famílies
per tornar a valorar l’horari i els dies de la celebració de les assemblees.

-Ja que som socis de la FAPAC, es sotmès a votació, i la majoria de famílies assistents vota a
favor, d’adherir-nos com a AMPA a tots el manifests i manifestacions a les que estigui adherida
la FAPAC.
- Un pare portarà informació d’uns cursos dirigits a pares que fan a la Creu Roja sobre primers
auxilis.
- Varies famílies comenten el seu descontent respecte a la decoració de l’escola, anys anteriors
les parets estaven cobertes de treballs i dibuixos dels infants de tots els cursos.
- Es proposa repetir l’activitat de “patinada al Skating” el proper 20 de desembre. La venda de
tiquets es farà dilluns i dimecres de 16.45 a 17.15 hores a la Secretària de l’AMPA al taulell de
l’entrada.

ASSITÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 29 persones (representant 43 nens i nenes) i el servei d’acollida ha atès
a 25 infants.
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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 de la Presidenta.
la Secretària

Susana Calero

la Presidenta

Cristina Álvarez

