ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 a
19/10/18

A la ciutat de Barcelona, el dia 19 d’octubre de 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.
En aquesta reunió hi són presents el Francesc (director de l’escola) i la Sandra (cap
d’estudis de l’escola).

TEMA RATES
La direcció de l’escola manifesta que se senten dolguts perquè ha arribat la notícia de
presència de rates a l’escola als mitjans de comunicació. Expliquen que no som l’única
escola pública de Barcelona que té rates (perquè és una plaga a la ciutat en general),
però sí l’única que ha sortit a la premsa.
A continuació especifiquen els dies que van veure ratolins i rates (van parlar amb
l’Ajuntament pel tema i per les obres del parc) i com van procedir.
Com a mesures de prevenció van tancar el porxo, els infants de primària esmorzen a la
classe i no al pati, les dones de la neteja retiren totes les bosses d’escombraries per a
que no quedin restes de menjar.
El 4 d’octubre es va veure un múrid a la planta -1. Van avisar al Consorci. El departament
de plagues i manteniment del Consorci va fer una revisió a la cuina i és quan van
descobrir que la cuina tenia femtes de rata i plaga de paneroles. La brigada de neteja del
Consorci més el personal de cuina d’Scolarest fan una neteja a fons de la cuina. El
Consorci posa recursos per a què no entrin els múrids a la cuina, tapen les parts inferiors
de les portes, a part de posar pinces i verí. L’hort queda tancat perquè hi ha verí. L’equip
directiu comenta que aquesta última setmana no han trobat cap rastre de femtes de
rates a la cuina.
El proper dilluns 22 d’octubre torna a venir el Consorci a revisar com està tot.
Fins que no es trobi la rata els infants menjaran de càtering (el mes d’octubre segur),
per a no posar la cuina operativa i que cap múrid torni a venir.
Unes famílies pregunten si hi ha cap pla de desinfecció i desratització i si es fa una
prevenció abans de començar el curs. L’equip directiu explica que hi ha una gestió de
químics que fa 3 actuacions durant el curs a cada escola. El Francesc demanarà al
Consorci fer una prevenció fixa a partir d’ara a l’estiu i per Setmana Santa.

Una família pregunta si els infants es dutxen als vestidors que hi ha a la planta -1 i que
s’haurien d’avisar als monitors de menjador i extraescolars per a què vigilin si surt alguna
rata. L’equip directiu respon que tant la Míriam com el Miquel Àngel estan al corrent de
tot.

- Un cop finalitzada la intervenció de l’equip directiu de l’escola, la presidenta presenta
la Junta de l’AMPA. Que finalment queda constituïda de la següent manera :
Presidenta : Cristina Álvarez
Vicepresidenta : Marta Chamorro
Tresorera: Encarna Hospital
Secretària : Sheila Garcia

COMISSIÓ MENJADOR
Una família pregunta si l’estat de neteja del menjador i de la cuina està relacionat amb
la presència de les rates. S’explica que no. Que la cuina passa inspeccions periòdiques
del Consorci i les ha aprovat (la vegada que no ho fa ver, la comissió de menjador junt
amb Scolarest van redactar i aplicar un pla d’acció per a què no es repetís). A part,
l’empresa passa auditories internes i externes que també són passades correctament.
Malgrat algunes famílies comenten que l’estat del menjador no és l’adequat, se’ls
informa que legalment les inspeccions són aprovades, però que la comissió està bolcada
a supervisar i millorar l’estat de neteja treballant conjuntament amb Scolarest i l’escola.
La comissió explica que el Consorci ha fixat el preu de menú per infant a 6,20€ i s’han
mantingut varies reunions amb l’empresa per a baixar fins a aquest preu ja que fins ara
estàvem pagant 6,34€ de menú per infant i dia.
La negociació amb l’empresa per a baixar el preu ha suposat reduir la jornada a la meitat
a una de les auxiliars de cuina i mantenir el monitor-vetllador (que s’havia aconseguit en
una altra negociació abans d’acabar el curs passat, ja que l’equip directiu va fer saber a
la comissió de menjador que faltaven mans per a poder atendre correctament a tots els
infants). Es dóna preferència als vetlladors que necessiten els infants de necessitats
educatives i valorant la comissió, que amb una cuinera, una auxiliar de cuina i una
auxiliar a mitja jornada, són suficients per a tirar endavant el servei de cuina amb el
nombre d’infants que fan ús del menjador.
La comissió comenta que qualsevol que vulgui anar a veure la cuina i el servei de dinars,
pot baixar sense avisar i dinar amb els infants.

Per tot plegat, la comissió exposa que des d’abans de l’estiu està buscant pressupostos
d’altres empreses i estan en contacte amb 10 empreses. Demanen temps per a poder
fer el canvi, si fos necessari, ja que de moment, només una empresa s’adequa a les
necessitats de l’escola. Demanen que qualsevol que vulgui aportar algun suggeriment
d’empresa de cuina, els hi facin arribar al correu electrònic que trobaran a la pàgina web
de l’AMPA.
La comissió d’inclusió manifesta que vol intervenir en el tema de monitors-vetlladors per
a infants de necessitats educatives especials.
La comissió Fem xarxa planteja coordinació amb la comissió de menjador respecte el
preu de menú per infants i plusos voluntaris, ja que estan estudiant amb altres ampes
el cost que tenen les famílies en diferents escoles públiques per a cada infant.
Aquesta comissió comenta que tenen una reunió programada amb les altres AMPES el
dia 30 d’octubre i una altra amb el Consorci el 7 de novembre.

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
La junta de l’AMPA comenta que properament s’enviarà un comunicat a les famílies dels
infants que fan extraescolars de l’AMPA especificant l’ import d’aquest curs de
l’assegurança.
La comissió explica que el professor d’escacs demana si és possible canviar els taulers
d’escacs. Comprar 5 taulers nous tindrien un cost de 75€.

ALTRES
Una família pregunta si l’AMPA sol·licita subvencions. La tresorera explica que sí. Es
sol·licita al gener i si te l’atorguen, la donen aproximadament al juny.

ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 62 persones (representant 80 nens i nenes) i el servei
d’acollida ha atès a 50 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

La Presidenta

Sheila G. Puig

Cristina Álvarez

