ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’A.M.P.A DEL COL.LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 a 19/01/2018

A la ciutat de Barcelona, el dia 19 de Gener de 2018, 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.

PRESSUPOST
Es presenta el pressupost per al curs 2017-2018. Es sotmet a votació i s’aprova, per
majoria, les aportacions a:

-

Festa final de curs organitzada pels nens, nenes i famílies de sisè: 500 €
Festa Carnestoltes organitzada per la Comissió de Cultura: 400 €
Xerrades a concretar per a les famílies: 600 €

COMISSIÓ AFERS EXTERIORS
Les components de la Comissió i la Direcció de l’escola ens expliquen les decisions preses i
pendents de prendre per part del Consorci respecte a la construcció de l’Institut Angeleta Ferrer,
i com afecta, la seva construcció o no, respecte a les adhesions de les escoles de primària de la
Dreta de l’Eixample als diferents instituts.

COMISSIÓ DE CULTURA
Els components de la Comissió ens explica la temàtica per aquesta edició “Còmic”.
Es comenta la Rua organitzada per l’Ajuntament a la Dreta de l’Eixample. La Comissió de Cultura
és del parer que, tenint en compte que l’AMPA organitza la celebració de la Festa de
Carnestoltes, afegint-nos a aquesta Rua, la nostra celebració perd sentit, a més que hi ha poc
temps per organitzar-la.
Hi ha famílies que consideren positiu la participació i una família de P3 s’ofereix per informarse i compartir aquesta informació.

CURSOS GRATUÏTS
Una família porta informació per realitzar un curs de primers auxilis gratuït per a les famílies.
Organitzat per la Creu Roja. Aquest curs es durà a terme al mes d’abril per a un màxim de 20
assistents.

VARIS
Es manifesta un cert descontent per part de les famílies dels últims cursos de primària respecte
a com s’estan duent a terme els canvis en el nou projecte educatiu de l’escola.

ASSITÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 28 persones (representant 39 nens i nenes) i el servei d’acollida ha atès
a 26 infants.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
P3

P4

P5

1r

2n

3r

4t

5è

6è

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

