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ASSISTENS Dia: dimarts 16 de gener de 2018

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 3 ASSEMBLEA AMPA 

ORDRE DEL DIA:

1. Subvencions 2018 

2. Diada l’escola pública

3. Comissió Pati

4. Xocolatada del dia la Pau i la no violència

5. Projecte web

6. Precs i preguntes

 

1. Subvencions 2018 

Es demana la subvenció general com cada any i aquest any també es demana subvenció pel 

projecte pati. 

La subvenció general manté l’estructura dels últims anys consolidant així els 3 projectes que es 

duen a terme des de fa uns anys a l’AMPA. 

Projecte sociocultural 

Es mantenen les festes que periòdicament realitza l’AMPA amb l’objectiu de fomentar la 

cohesió de grup, fomentar les relacions i generar dinàmiques entre els nens i els pares i els 

pares entre si. 

Projecte socioeducatiu 

Realitzar activitats que generin la cohesió de grup sobre la perspectiva de gènere. 

La novetat d’aquest anys es recuperar el projecte intergeneracional que històricament sempre 

ha existit, però l’any passat no es va fer res al respecte. 

Les activitats encaminades a consolidar aquests objectius es començaran a fer per St. Jordi i la 

setmana cultural. 

Projecte cultura popular 

A l’AMPA s’estan duent a terme diferents activitats amb l’objectiu de fomentar la cultura 

popular: batucada, colla gegantera, banda de música Joan Mirock. 
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Com es pot veure els tres projectes estan estretament imbricats i s’autoalimenten els uns als 

altres de forma transversal amb l’objectiu de compartir activitats amb els nens i nenes, pares i 

mares per a fomentar les relacions de grup. 

Aquest any per St. Jordi, que es celebrarà el mateix 23 d’abril, no es farà un espectacle com 

altres anys, es farà alguna activitat relacionada amb el projecte intergeneracional. Una 

possibilitat seria que la coral que assaja a l’escola pogués fer una cantada. 

 

2. Diada l’escola pública 

 Es farà el dia 24 de febrer a la rambla de Germanetes, al C. Consell de Cent entre Viladomat i 

Compte Borrell. 

L’AMPA de l’escola Joan Miró organitzarà un taller de capgrossos. I hi actuarà La Joan Mirock  

Hi participaran diverses escoles i instituts del barri.  

 

3. Comissió Pati 

A través del grup mixt del pati s’han començat a fer actuacions que no necessiten suport 

tècnic. S’està preparant la zona d’expressió amb miralls, catifa, mòduls i mobles per posar 

coses. També s’està treballant per a consolidar la zona de relaxació amb carros petits pels 

llibres, etc. 

S’està enfocant els taller d’autoconstrucció per començar a coordinar les actuacions però fora 

bo saber l’enfoc del Consorci d’Educació. Tothom està convidat a participar el la comissió. 

 

4. Xocolatada del dia la Pau i la no violència 

La xocolatada es farà el 26 de gener.  

S’ha de fer un doodle per organitzar els torns per remenar i servir la xocolata. 

El Javi s’encarrega de comprar la xocolata. 

 

5. Projecte web 

Aquest punt es tractarà a la propera reunió de l’AMPA. 

 

6. Precs i preguntes 

El dia 21 de febrer a les 18h es farà una xerrada sobre bulling i hi haurà una monitora per 

poder deixar els nens. Es tractarà el tema de les relacions abusives i el bulling. 

 

Carnaval es farà el 18 de febrer al matí. Actuarà el Joan Mirock. 
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La Lúdico Esportiva serà el dia 5 i 6 de maig. Es tornarà a pintar el mural que hi ha a terra a 

l’entrada de l’escola. 

 

El sopar de 4t serà el dia 8 de juny. 

 

El taller d’activitats de robòtica està organitzant una activitat per conèixer un equipament del 

barri, la Casa del Mig ubicat a l’Espanya Industrial, és un punt multimèdia que fan tallers per 

famílies. Es farà el dia 10 de març de 11 a 12h. S’haurà de difondre a les famílies.  

 

Les colles geganteres de les diferents escoles estan intentant fer un grup conjunt per muntar 

una colla de gralleres i participar en la 2a trobada de gegantons de l’esquerra de l’eixample al 

maig. 

 

El Miroscopi o s’hi apunta més gent o serà difícil la seva continuïtat. 

 

El consell de barri: 

Es tira endavant la pacificació de l’Av. Roma.  

S’activa el procés participatiu de la Model. 

Es busca una ubicació a l’escola Entença. 

La Xarxa d’habitatges farà una concentració per la problemàtica de l’edifici del carrer Entença, 

151. 

 

El Consorci d’Educació s’està plantejant fer un nou model per centres adscrits Primària-Institut. 

Cada centre de primària tindria 1 o 2 centres adscrits. Es pretén reduir la segregació i el centre 

de primària i l’institut tindrien una mateixa línia pedagògica. En aquest nou model l’Escola Joan 

Miró tindria un únic centre adscrit l’Institut Ernest Lluch. 

 


