ACTA DE L’ASSAMBLEA DE L’AMPA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 a
18/05/2018
A la ciutat de Barcelona, el dia 18 de maig del 2018, a les 16.45 h, 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.

RENOVACIÓ PARCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA
S’informa que la Nerea Bellver i la Susana Calero, al finalitzar el curs escolar deixen els
càrrecs de Vicepresidenta i Secretaria respectivament i s’ofereixen la Marta Chamorro i
la Sheila Garcia per a cobrir els càrrecs que queden vacants.
Es sol·licita que si cap soci/a es vol presentar als càrrecs informin a la Junta Directiva el
més aviat possible.

CANVI DE TARIFES DELS SERVEIS OFERTS PER L’AMPA
Actualment els preus per als socis de l’AMPA d’acollida matinal és de 26,83 €/mes
d’octubre a maig, 13,41 € els mesos de setembre i juny i 3,13 € el servei esporàdic. Per
a les famílies no sòcies de l’AMPA el preu augmenta a 33,50 €/mes d’octubre a maig,
16,75 € els mesos de setembre i juny i 3,90 € el servei esporàdic.
El preu de la jornada intensiva al mes de juny és de 28 €, sense cap tipus de increment
pel no soci.
Es proposa i s’acorda per majoria que els no socis de l’AMPA tinguin increment de preu
pels serveis organitzats per l’AMPA. Pendent d’establir els preus definitius a la propera
assemblea.

MONITORATGE D’ EXTRAESCOLARS
Es proposa incrementar a 15 €/any per infant, el preu en concepte de monitoratge per les
extraescolars de la tarda, degut a que aquest any l’AMPA ha assumit una part d’aquesta
despesa. Es sotmet a votació i s’aprova per majoria.
Els infants que només fan extraescolars al migdia no pagaran el concepte monitoratge, ja
que no tindran aquest servei. Es proposarà que l’escola faci un planning per als professors
d’extraescolars de migdia per saber a les aules que han de fer servir.
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COMISSIÓ CUIDA’M
Els components de la Comissió Cuida’m finalitzen aquest curs, a la darrera reunió es va
demanar voluntaris/es per tal de fer-se càrrec per al curs vinent. Una família de tercer de
primària comunica, que es compromet a gestionar la comissió amb ajuda de més famílies
de la seva classe.

COMISSIÓ FEM XARXA
Al voltant d’una cinquantena de famílies del futur P3 del districte de la dreta de l’Eixample
no tenen plaça pública, tot i que havien demanat entrar a l’escola pública en primera opció.
De moment, no se sap que farà el consorci amb l’escolarització d’aquestes famílies (bolet,
augmentar ràtio a totes les escoles, desviament cap a la concertada...)
Sembla que els tres instituts adscrits al Carlit (Balmes, Fort Pius i Pau Claris) han omplert
i totes les famílies que ho han sol·licitat tenen plaça.
Actualment, a les reunions que es mantenen amb les altres ampes s’està estudiant el cost
que tenen les diferents escoles públiques per les famílies.
També s’està debatent quin ha de ser el nou model d’adscripcions entre escoles de
primària i instituts.

COMISSIÓ COMUNICACIÓ
Ens presenten la nova web es fa una crida per tal d’obtenir imatges de tots els cursos,
per poder-les penjar.
Es demana que cada comissió es comprometi a revisar el seu e-mail.
Presentaran un pressupost perquè amb el hosting actual no hi ha suficient capacitat per
a suportar les dades que s’han de posar.

PROPOSTES
Una família proposa inscriure’ns al Park(ing) Day. Per tal de poder tenir més informació
al respecte, convida a les famílies a informar-se sobre el tema i parlar-ne a la propera
reunió.
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Assistència per cursos a l’assemblea

Han assistit a l’assemblea 32 persones (representant 40 infants), el servei d’acollida ha
atès 29 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 del Presidenta.

la Secretària

V.P. la Presidenta

Susana Calero

Cristina Álvarez
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