ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA DEL COL·LEGI PÚBLIC CARLIT 1988 a
30/11/18

A la ciutat de Barcelona, el dia 30 de novembre 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.

PRESENTACIÓ PRESSUPOST ECONÒMIC AMPA
Es presenta el pressupost econòmic per al curs vigent.
Es proposa per part de la junta de l’AMPA donar de baixa el telèfon fix de l’AMPA. Es
deixa la votació per la propera assemblea.
Es destina una partida de diners (450€) per a la festa de final de curs.
Es destina una partida de diners (250€) per fer tallers de gènere a la comissió d’inclusió.
És aprovada per la corresponent comissió.
Es destina una partida de diners (450€) per a la festa de Carnestoltes a organitzar per la
comissió de cultura. És aprovada per la corresponent comissió.
Es destina una partida de diners (200€) per a la festa d’inici de curs demanada per la
comissió de comunicació. És aprovada per la corresponent comissió.
S’explica, novament, que l’AMPA sol·licita una subvenció que es demana al gener i si
s’atorga, la donen al juny. Una família s’ofereix voluntària per a ajudar a la tresorera a
crear el projecte per a demanar la subvenció.
S’acorda enviar el pressupost econòmic, via comissió de comunicació, a totes les
famílies. A la propera assemblea es realitzarà l’aprovació del pressupost.

COMISSIÓ CULTURA
Acaben al juny vinent el seu legat i demanen voluntaris per entrar a la comissió.
Es vota si volem participar al Carnestoltes del barri. Surt Aprovat.
Es demanen voluntaris per a dur a terme el projecte i se’n facin càrrec ja que la comissió
de cultura no pot organitzar les dues festes a la vegada. Surten varies famílies
voluntàries.

COMISSIÓ MENJADOR I COMISSIÓ FEM XARXA
Ens presenten l’esborrany del nou decret de menjador per part del Departament
d’Ensenyament.
Expliquen els canvis i els pros i contres d’aquest nou decret. Ens informen que la FAPAC
ha fet unes propostes per a aquest decret de menjador (enviades a les famílies via mail
per la junta de l’AMPA).
També ens expliquen que la FAPAC ha creat un manifest per tombar el decret de
menjador d’Ensenyament.
Es vota si volem adherir-nos a aquest manifest. Surt Aprovat.

COMISSIÓ INCLUSIÓ
Proposen canviar el nom d’AMPA a AFA. Es deixa la votació per la propera assemblea.

SORTIDA PATINATGE SOBRE GEL
S’exposa que la patinada a l’Skating serà el dijous 20 de desembre. Hi haurà una sessió
de 2 hores en l’horari de 17:30h a 19:30h.
Costarà 10€ (inclou entrada i lloguer de patins).
Properament es penjaran cartells informatius a l'escola.

ASSISTÈNCIA PER CURSOS A L’ASSEMBLEA
Hem assistit a la reunió 37 persones (representant 50 nens i nenes) i el servei
d’acollida ha atès a 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 de la Presidenta.

La Secretària

La Presidenta

Sheila G. Puig

Cristina Álvarez

