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ASSISTENS Dia: dijous 26 d'octubre de 2017

Maria Eugènia Cantos (Directora Escola) Hora: 18:00

Laura Porzio (Presidenta) Lloc: Menjador Escola Joan Miró C. Diputació, 21

Carmen Alonso (Vicepresidenta) 08015 Barcelona 

Pares i mares: 20

CURS 2017-2018 

ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA

ORDRE DEL DIA:

1. Presentació del nou curs 2017-2018.  

2. AMPA 2016-2017. Projectes i activitats.

3. Projectes i objectius 2017-2018.

4. Presentació del nou projecte educatiu per al nou curs per part de Maria Eugènia Cantos,  

directora de l'Escola.  

5. Estat de comptes AMPA. 

6. Precs i preguntes.  

 

Comencen la reunió la Maria Eugènia Cantos i Laura Porzio a les 18.15 h., 

1. Presentació del nou curs 2017-2018. 

La Maria Eugènia, directora de l’escola i la Laura Porzio, presidenta de l’AMPA, donen la 

benvinguda al nou curs. 

2. AMPA 2016-2017. Projectes i activitats. 

Totes les famílies conformen l’AMPA. Les decisions es prenen entre totes les famílies a partir 

de comissions. 

-  AMPA forma part del Consell Escolar. L’any que ve hi haurà eleccions per renovar dues 

persones. A través del NIF de l’AMPA es possible que l’escola s’autogestioni el menjador.  

- Projectes de l’AMPA:  

� Intergeneracional (tallers avis i nens, com costura, taller de cuina, etc). Es fa una crida 

a la necessitat de incorporar una persona a l’Hort de l’escola, que podria ser un avi o 

àvia. 

� Projecte pati. S’ha començat a vertebrar el projecte executiu que espera concretar-se 

en el nou curs escolar. 

� Coeducació. S’han fet diferents activitats per aconseguir diferent objectius, tots des de 

la perspectiva de la igualtat de gènere. 

- Comissions existents que permeten l’acció i les activitat que dur a terme l’AMPA: 

Relacions i participació: Es vertebra la col·laboració entre l’escola i les diferents associacions 

del barri, escoles i la xarxa d’AMPES. 
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Comunicació: Fa possible la comunicació entre l’AMPA i les famílies, també actualitza les bases 

de dades, etc. Es fa una crida per aconseguir col·laboradors per activar la web. 

Gestió i subvencions: A través d’aquesta comissió s’estableixen les relacions econòmiques 

entre l’AMPA i l’escola. També es gestionen i sol·liciten subvencions per aconseguir recursos 

per a dur a terme les activitats de l’AMPA. 

Comissió de festes: Activa tot el necessari per dur a terme i coordinar les festes que se 

celebren a l’escola. Ara mateix s’està fent el relleu de persones que aviat marxaran de l’escola. 

Extraescolar: Ara mateix se centre en la robòtica, a partir d’unes famílies voluntàries de 

l’escola. Aquests darrers anys s’ha comprat material que s’està intentant que els mestres de 

l’escola l’incorporin en el disseny curricular. L’any passat es van fer tallers i alhora es van fer 

activitat de robòtica amb els mestres de l’escola en horari lectiu. 

Menjador: Primer es va incidir en el menú, l’any passat es va fer formació als monitors per 

resolució de conflictes i a les cuineres. Arrel de la problemàtica de la denúncia del Consorci 

d’Educació es va obrir el debat del model de menjador, externalitzar el servei i continuar com 

fins ara. A partir d’aquest fet s’ha aconseguit més diàleg i transparència per part de l’escola. La 

comissió de menjador necessita noves energies perquè el projecte pati s’emportarà moltes 

energies dels pares i mares implicats en les activitats de l’AMPA.  

- L’AMPA organitza diferents activitats anualment per crear sinèrgies entre els membres de 

l’escola: 

� Festa de Benvinguda P3: Pensada perquè les famílies es comencin a conèixer. 

� Festa de la Pau i la no violència: l’AMPA organitza la xocolatada entre totes les 

famílies. 

� Carnestoltes: les famílies de P5 organitzen la festa. 

� Setmana Cultural. L’AMPA organitza un espectacle el dia de Sant Jordi. 

� Festa Lúdico-Esportiva: 2 dies on totes les famílies organitzen diferents activitats. 

Últimament també es fa un barbacoa en el dinar de germanor que es realitza cada any. 

� Sopar de final de curs: Organitza 4t un divendres a la nit. 

� Batucada 

� Yoga 

� Ci-qun 

Des de fa 2 anys s’estan fent gegants i cap grossos. 

3. Projectes i objectius AMPA 2017-2018. 

Es necessita un nou equip per liderar l’AMPA ja que l’equip actual acaba la seva activitat 

aquest any. 

Aquest any el projecte més important que impulsa l’AMPA és el projecte pati, per transformar 

el pati de l’escola. Aquest any s’haurà de fer el projecte executiu per uns tècnics i s’haurà de 

començar a executar les obres de remodelació del pati amb la col·laboració de l’escola. És un 

projecte d’auto-construcció on s’espera l’ajuda de totes les famílies de l’escola. 

4. Presentació del nou projecte educatiu per al nou curs per part de Maria Eugènia 

Cantos directora de l'Escola. 
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Aquest curs escolar té 178 dies lectius, habitualment els cursos escolars tenen 176 dies lectius. 

Això ha alterat una mica el preu final del menjador, s’ha incrementat en 12 euros/anual. 

Hi ha 476 alumnes matriculats, l’any passat eren 481, s’havien augmentat ratios. 

Aquest any no s’han barrejat les classes de 3r perquè són 3 grups i es va valorar que la barreja 

dificultava la coneixença del nens per part dels mestres, famílies i els propis nens/nenes i a 

més a més els 3 grups funcionaven molt bé. La quantitat de nens per classe a vingut 

determinada de com han pujat de 2n. 

L’escola Joan Miró és un Centre SIEI (Suport Intensiu per a l'Escolarització Inclusiva), es a dir és 

un centre ordinari que dóna servei a alumnat amb necessitats educatives especials. Hi ha 8 

alumnes amb aquestes característiques, el centre està preparat per acollir 10 nens amb 

necessitats especials. A nivell Europeu es tendeix a aquest model d’educació inclusiva. 

En aquests centres es canvia l’enfoc de l’educació a l’aula i se’n beneficia tota l’aula. Totes les 

escoles tendeixen a anar cap aquí i el que es necessita són més recursos. Es el/la mestre/a 

d’educació especial que entra a dins de l’aula. 

Ara les direccions poden reclamar professorat, per mantenir plantilles una mica més fixes ja 

que això és beneficiós pel centre. 

Aquest any, segons les directrius del Consorci l’avaluació és diferent: 

Assoleix excel·lent 

Assoleix notable 

Assoleix suficient 

No assoleix 

A 3r es faran les proves diagnòstica entre els dies 5 i 16 de març (són internes no serveixen per 

comparar-se amb altres centres) 

A 6è es faran les proves de competències entre els dies 9 i 10 de maig. Últim any que es faran 

en aquest format. 

- Projecte Pati 

El gran projecte per aquest any, és el Projecte Pati. És un projecte col·laboratiu, que té en 

compte l’alumnat. Es començarà per la zona tranquil·la, zona del porxo, més artístic, teatre, 

malvars, etc. Aquest projecte és molt important perquè els nens vegin com les seves 

aportacions han sigut concretades, perquè les valorin i les apreciïn més. 

Es necessiten famílies per ajudar a concretar les coses que s’han de muntar. 

1r trimestre> es concretarà la zona tranquil·la i la zona dels porxos. 

2n trimestre> auto-construcció amb l’ajuda dels pares. 

3r trimestre> rocòdrom. 

És un projecte on estan implicats els pares, els nens i els professors. 
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- Escola Sostenible 

El Consell d’Infants que el porta el Lluís. No només es toquen temes mediambientals sinó tot 

tipus de temes que els preocupin als nens en relació a l’escola. Un lloc on debatre. Hi 

participen 2 nens per classe de 3r a 6è. 1r i 2n aporten 2 representants al Consell de Grans. El 

projecte pati també es tractarà en el Consell d’Infants.  

- Camí Amic 

Aquest any se centre en la mobilitat. 

- L’Hort 

Volen dinamitzar-lo també des del Consell d’Infants. Es necessiten avis, pares, avies, mares, etc 

per ajudar. 

- Consell de Ciències 

Aniran els de 2n, la classe de Lleons. 

- Cantània a 4t 

- Dansa Ara a 2n 

- Joc perdut a P5 

- Aquest any el tema de plàstica és Gaudí 

Aquest any es pintarà l’escola. El terra de les aules d’infantil segurament també es farà però no 

està concretat (linoleum) 

Els preus aquest any estan iguals, només el REMA ha pujat una mica. 

5. Estat de comptes AMPA. 

6. Precs i preguntes. 

S’ha llegit una carta, és un escrit reivindicatiu comunicant el suport del pares als mestres de 

l’escola Joan Miró avalant que fan una tasca important lluny de les declaracions públiques que 

s’han realitzar en els darrers temps, s’ha aprovat per l’assemblea i es difondrà per la xarxa de 

l’AMPA, es penjarà a la web i se’n farà difusió. 

Amb l’objectiu de poder mostrar el material audiovisual realitzat durant les diferents activitats 

de l’AMPA es farà un cartell on s’informarà als participats que si no comuniquen el contrari les 

diferents fotos que es realitzaran de l’activitat seran exposades a la web o en altres suports de 

l’AMPA. Es deixaran uns escrits al peu del cartell perquè la gent pugui deixar constància de la 

seva negativa a què la seva imatge o la dels fills sigui difosa. Es començarà a fer per la festa de 

la Benvinguda de P3 d’aquest any. 

S’aprova també la nova secretaria de l’AMPA, Olga Badia Muns.  

Carmen Alonso es dóna de baixa com a Vicepresidenta i es proposa i s’aprova com a 

Vicepresidenta a Lilianne Marcó López. 
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Queda pendent la xerrada sobre el Bullying que s’ha de concretar si es farà el 2n trimestre. 

 


