
 
 

Acta 4 Assamblea de l’AMPA – Curs 2017-2018 – Barcelona, 20 de febrer de 2018 

ASSISTENS Dia: dimarts 20 de febrer de 2018

Laura Porzio (Presidenta) Hora: 21:00

Olga Badia (Secretària) Lloc: Sala de Mestres de l’Escola Joan Miró

Pares i mares: 8 C. Diputació, 21 08015 Barcelona 

CURS 2017-2018 

ACTA NÚM. 4 ASSEMBLEA AMPA 

ORDRE DEL DIA:

1. Consell Escolar del dia 1 de febrer

2. Novetats procediment judicial en curs

3. Grup Mixt Pati

4. Projecte web

5. Diada de l’escola pública

6. Precs i preguntes  

 

1. Consell Escolar del dia 1 de febrer 

El Consorci d’Educació ha aprovat les obres del pati i aquest estiu es faran obres a l’escola per 

portar a terme el projecte pati, en el projecte també està inclòs la remodelació dels lavabos. 

Això afectarà al casal perquè el pati del Joan Miró no es podrà fer servir. L’Associació Esportiva 

Eixample s’haurà d’adaptar però el casal es podrà realitzar sense problema. El que si es podrà 

fer servir serà el menjador que no quedarà afectat per les obres durant el mes de juliol i és una 

infraestructura bàsica per a poder realitzar el casal d’estiu. 

Per nadal, l´últim dia abans de les festes, els pares dels nens i nenes d’infantil pujaven a la 

classe per veure com cantaven una cançó de nadal o recitar el poema els nens i les nenes. 

Aquest any no ha estat així i les famílies s’han queixat. S’insistirà en què es puguin tornar a fer 

les nadales i que ho puguin veure els pares. 

Aquest any per carnestoltes, per primer cop, tampoc han deixat pujar als pares al pis de dalt, 

s’intentarà que el proper any torni a haver accés per tota l’escola. 

Per les preinscripció per entrar a l’escola Joan Miró. Hi haurà 2 dies per visitar l’escola en 

horari lectiu. S’ha de demanar hora prèviament i els dies de visita seran el dia 27 i 28 de febrer. 

Es va fer la demanda per a què l’escola fomenti l’escriptura d’articles per al Miroscopi. 

Intentaran que les activitats que només són de l’escola, la informació passi al Miroscopi 

d’alguna manera. 

 

2. Novetats procediment judicial en curs 

Al juliol començarà el judici per l’accident que va tenir una monitora a l’any 2015. 

L’AMPA té una assegurança a través de la FAPAC, però el total que ens cobreix no arriba al 

total demandat. En principi el nostre advocat serà el de l’assegurança. 
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Es preveu fer una reunió amb l’advocat de l’assegurança i una reunió amb el Consorci 

d’Educació que és a qui ha demandat la treballadora. El Consorci d’Educació ha redirigit la 

demanda contra l’AMPA ja que és la persona jurídica responsable del menjador. 

En el judici s’hauran d’aclarir: la responsabilitat civil, el grau d’invalidesa i la compensació per 

la baixa. 

 

3. Grup Mixt Pati 

En la primera reunió del Grup Mixt del Pati s’està ultimant l’espai d’expressió i l’espai de 

relaxació, l’objectiu és que sigui un espai més de l’escola i que es pugui utilitzar també per a 

l’activitat educativa a part de l’hora del pati. 

El taller d’autoconstrucció no s’està articulant ja que no té molt sentit fer unes actuacions si 

després el Consorci Educatiu fa les obres del projecte executiu, així que de moment queda 

aturat fins al primer trimestre de l’any que ve. 

 

4. Projecte web 

Presentació de l’estructura de la nova web de l’AMPA.  

Tindrà 5 categories: AMPA, Informació general, Projectes, Celebracions i Miroscopi. 

El més aviat possible es penjarà perquè tothom en pugui gaudir. 

 

5. Diada de l’escola pública 

A la diada de l’escola pública l’AMPA del Joan Miró farà un taller de capgrossos. La gent es 

reunirà a les 10h per organitzar el taller. El taller es realitzarà a la Rambla de Germanetes entre 

les 11 i les 13h. 

Els del Joan Mirock quedaran a les 9h. 

 

6. Precs i preguntes 

A la xocolatada es va fer curt de xocolata, s’ha de fer previsió per l’any que ve. S’han recollit 

191 euros. 

 

S’ha de tornar a fer la renovació del càrrecs de l’AMPA degut a algun mal entès amb el 

departament de justícia, així doncs els càrrecs duraran dos anys més a partir d’ara. Per estatuts 

al 2020 s’haurà de fer el canvi de càrrecs. 

 

La biblioteca està tancada, hi ha molta feina a fer de classificació. En uns 15 dies es necessitarà 

gent per a col·laborar.  
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El 3 de març es farà la Jornada de Patinatge i les famílies de 6è demanen permís per a fer el 

bar. 


