ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 a 23/02/2018

A la ciutat de Barcelona ,el dia 23 de Febrer del 2018, a les 16.45h, al domicili social de l’ AMPA,
situat al carrer Roger de Flor 162, es celebra l’assemblea de socis de l’AMPA del Col·legi Públic
Carlit 1988.

TRASPÀS DE REUNIÓ AMB LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ESCOLA
L’escola proposa fer un curs de gestió emocional juntament amb les famílies. Per una banda
l’equip docent i dues sessions per a les famílies. L’import és de 100€. Es sotmet a votació i
s’aprova per unanimitat la nostra participació.
S’informa que a la darrera reunió amb la Direcció de l’escola, es va demanar estandardització
en el traspàs d’informació a les famílies en horari escolar.
Demanen a l’escola que per edicions vinents, les consignes de Carnestoltes les facin arribar amb
més antelació a les famílies.
Es demana igualar per cursos les entrades d’informació a la web de l’escola.

COMISSIÓ MENJADOR
Les famílies demanen per aquelles activitats que es va parlar que farien a l’hora del menjador i
que actualment no s’estan duent a terme.
Les famílies de P3 voldrien rebre més informació per part dels monitors de menjador. Pendent
de fer traspàs a la comissió per valorar diferents opcions amb l’empresa, com per exemple que
es faci informe trimestral.

COMISSIÓ AFERS EXTERIORS
Ens informen que properament tindran una reunió amb les AMPES de l’Eixample, i que
l’Angeleta Ferrer no es construirà per al curs 2018-2019.
L’adhesió de l’escola Carlit als instituts segueix com fins ara.

COMISSIÓ CUIDA’M
Ens informen que aquest curs serà l’últim que gestionen el projecte, demanen noves famílies
per fer-se càrrec de la Comissió per al curs 2018-2019. Sol·liciten s’incorporin a la Comissió el
més aviat possible per poder fer el traspàs.

COMISSIÓ CAMÍ AMIC
Es crea la comissió per a la gestió del projecte. Està formada per: Cristina Álvarez (presidenta de
l’AMPA), Roser Mora i Clara Queralt (cicle infantil), Julio Serna (cicle inicial) i Marcela Ureta (cicle
mitjà).
Es demana a les famílies, que ens facin arribar les problemàtiques que troben en els seus camins
per anar i tornar de l’escola.
Es proposa demanar a l’escola que els professors/es ho facin extensiu als infants perquè ho
transmetin a casa.
COMISSIÓ D’INCLUSIÓ A LA INTEGRACIÓ DE L’INFANT
Es crea i està formada per Clara Edo i Ana Martins.
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Gestionada actualment per la Clara i el Xavi, la Roser Mora passa a formar part.
CURSOS GRATUÏTS
Es recorda el curs gratuït de primers auxilis que farà la Creu Roja per a les famílies el proper
17/04/18 de 17h a 20h.

ASSITÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA

Hem assistit a la reunió 49 persones (representant a 46 nens i nenes), 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 Presidenta n’estenc la present
acta.

La Presidenta

Cristina Álvarez

