ACTA DE L’ASSAMBLEA DE L’AMPA DEL COL:LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 a
18/05/2018

A la ciutat de Barcelona, el dia 15 de juny de 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
A l’assemblea anterior es presenten la Marta Chamorro i la Sheila Garcia per ocupar els
càrrecs vacants, de Vicepresidenta i Secretària, de la Junta Directiva de l’AMPA. En
aquesta assemblea es sotmet a votació i s’aprova per majoria absoluta.

PROPOSTES
Una família proposa organitzar tallers de famílies per mediar i solucionar conflictes entre
famílies i entre infants dintre i fora de l’horari escolar.
Les famílies assistents a l’assemblea comenten que:
-respecte als conflictes entre famílies hi ha organismes públics i imparcials amb
mediadors que es dediquen a gestionar aquestes situacions. La resta de famílies de
l’escola no tenim eines per mediar en aquests tipus de situacions.
-respecte als conflictes entre infants dintre de l’escola, es comenta que ja hi ha el
protocol establert pel Consorci d’Educació per gestionar aquestes situacions. L’AMPA
només pot confirmar que es segueix i s’aplica el protocol establert i sensibilitzar a les
famílies.
-respecte als conflictes entre infants fora de l’horari escolar, si aquests conflictes entren
dintre de l’escola, s’aplicaria el protocol establert. Si el conflicte és fora de l’horari
escolar, ni l’escola i ni l’AMPA té competències per fer cap tipus d’actuació.
Es comenta que hi ha la Comissió d’Inclusió, una de les seves funcions és proposar
xerrades, tallers (amb especialistes) per tractar temes d’interès per les famílies i els
infants.
S’informa de l’existència de la Comissió de Convivència formada per la Direcció de
l’Escola, mestres i famílies que formen part del Consell Escolar on es tractes aquests
temes.

PRESENTACIÓ TANCAMENT ECONÒMIC AMPA
Es presenta el tancament econòmic de l’any 2018-19 de l’AMPA.
Es proposa que els impagats del Cuida’m repercuteixin a l’escola i no a l’AMPA.

COMISSIÓ MENJADOR
La Comissió informa que properament es reuniran l’empresa (Scolarest), la Comissió i
l’Equip Directiu de l’escola per negociar les condicions dels servei per al curs 2018-2019.
Es comenta la necessitat de millorar el reciclatge del diferents residus.
Proposen que es faci un registre del canvi de l’oli de la fregidora.

COMISSIÓ COMUNICACIÓ
Ens informen que estan preparant una enquesta sobre l’AMPA que arribarà a les
famílies online.
Proposen fer una festa de benvinguda a les famílies de P3 al setembre, on es farà la
presentació de l’AMPA i les seves comissions. Encara estan pensant com fer-ho.
S’admeten propostes.
La capacitat actual del hosting de la web es de 2GB i s’utilitza 1,5GB i tenim 10 emails,
el cost del qual és de 5€ mensual. Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat ampliarla a 3GB i 15 emails amb una quota mensual de 7,85€. Anualment representa un cost
de 94,20€.
Proposen fer dinamitzacions amb famílies per temes, mitjançant lots de llibres que ens
deixaran en préstec la Biblioteca de la Sagrada Família.
També proposen dos tallers:
1.Taller de Nus Cooperatiu. Són dinàmiques participatives a través d’experiències
vivencials per reflexionar sobre diferents temes.
2.Taller de comunicació entre famílies i nens.
El cost d’aquests tallers són de 125€/h i la seva duració és de dues hores. L’aforament
màxim és de 25 persones. Queda pendent de pressupost de cara al curs 2018-2019.

ASSITÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 29 persones (representant 42 nens i nenes) i el servei d’acollida
ha atès a 23 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

