
 
 

Acta 2 Assamblea de l’AMPA – Curs 2017-2018 – Barcelona, 14 de desembre de 2017 

ASSISTENS Dia: dijous 14 de desembre de 2017

Laura Porzio (Presidenta) Hora: 21:00

Lilianne Marcó (Vicepresidenta) Lloc: Sala de Mestres de l’Escola Joan Miró

Olga Badia (Secretària) C. Diputació, 21 08015 Barcelona 

Pares i mares: 12

CURS 2017-2018 

ACTA NÚM 2 ASSEMBLEA AMPA 

ORDRE DEL DIA:

1. Consell Escolar 14/12/17. 

2. Projecte Web.

3. Dinàmica Lego Serious Play per la cohesió.

4. Precs i preguntes.  

 

1. Consell Escolar 14/12/17 

Temes que es van tractar: 

• Camí amic 

La festa major de Sant Antoni, el dissabte 13 de gener de 13 a 14h hi haurà el racó de la 

mobilitat creativa 

• Festa de l’avi 

Aquesta proposta ha agradat molt a l’escola i la volen integrar a les activitats que es fan a 

l’escola el mes d’abril en la Setmana Cultural. 

 

2. Projecte Web. 

S’està treballant un WordPress en paral·lel per anar passant la informació i en breu fer la 

substitució de la pàgina web de l’AMPA del Joan Miró. 

S’han d’endreçar els continguts i decidir quina és la informació que es passa a la nova web. 

Per veure les imatges no caldrà una clau d’accés i es penjaran unes quantes imatges 

representatives de cada una de les activitats que es facin a l’AMPA. 

 

3. Dinàmica Lego Serious Play per la cohesió. 

Avui ha vingut la Silvia Marteles que és psicòloga i coach sistèmica.   

Hem fet una sessió de Lego Serious Play per fomentar la cohesió entre les persones que hem 

participat avui a l’assemblea de l’AMPA. La Silvia en ha donat unes quantes peces de Lego i ens 
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ha demanat que féssim una sèrie de coses: que és el que més ens agrada compartir amb els 

nostres fills, que ens agrada més de l’Escola Joan Miró i com seria l’escola dels nostres somnis. 

Hem observat com hi ha moltes coses que ens uneixen ja que en el model d’escola que hem 

projectat amb Lego hi havia molts punts en comú i idees molt semblants entre els participants.  

A part de veure que tenim moltes coses en comú que ens permet tirar endavant el projecte de 

l’AMPA també ens ho hem passat molt bé. 

 

4. Precs i preguntes. 

El 24 de febrer es realitzarà la festa de l’Escola Pública al barri (Consell de Cent entre 

Viladomat i Compte Borrell). S’han de començar a organitzar tallers i activitats. 

Proposem de què el nou grup Joan MyRock hi faci una actuació, s’ha de preguntar al Javi. 

A partir d’ara les reunions de l’AMPA es faran el 4t dimarts de cada mes a les 21h, amb 

l’objectiu de què hi hagi més gent que participi en les assemblees. 

Es farà un Consell de Barri el 15 de gener on es tractaran els següents temes: 

• Procés participatiu de la Model. 

• Pacificació del carrer Consell de Cent entre Viladomat i Compte Borrell. 

• Finalització de les obres del parc Paula Montal. 

 

 

 


