
 
 

Acta 5 Assamblea de l’AMPA – Curs 2017-2018 – Barcelona, 20 de març de 2018 

ASSISTENS Dia: dimarts 20 de març de 2018

Laura Porzio (Presidenta) Hora: 21:00

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

Pares i mares: 10 C. Diputació, 21 08015 Barcelona 

CURS 2017-2018 

ACTA NÚM. 5 ASSEMBLEA AMPA 

ORDRE DEL DIA:

1. Consell Escolar.

2. Projecte Pati

3. Web

4. Taller de les emocions

5. St. Jordi

6. Precs i preguntes  

 

1. Consell Escolar  

- Es destinaran a Save de Children 681,53 € a partir del que es va recaptar  amb la guardiola 

solidaria el dia de la xocolatada i aportacions que ha fet l’AMPA i l’escola. 

- Per normativa en el proper any s’haurà de crear una Comissió de Convivència en el Consell 

Escolar, per tant con què l’AMPA forma part del Consell Escolar les famílies hi estaran 

representades. 

L’escola Joan Miró és un Centre SIEI (Suport Intensiu per a l'Escolarització Inclusiva). Amb 

aquesta Comissió es podrà fer un millor tractament del tema des de les familias i sempre dins 

de la inclusió. Es faran tallers i/o xerrades per a millorar la comprensió de la diversitat del 

centre. La comissió començarà a funcionar el curs escolar següent. 

- Les preinscripcions: les visites al centre s’han fet per segon any en horari lectiu, que permet 

no només veure les instal·lacions sinó també els usos. S’han fet 6 visites i han passat pel centre 

unes 300 persones. Hi ha uns 14 germans. El 13-14 d’abril se sabrà quines són les famílies que 

tindran accés a l’escola. Els criteris per a les puntuacions han estat els mateixos que en els 

darrers anys, no ha canviat res. 

- Carnaval de l’any que ve: a cicle superior han proposat que els nens puguin participar en la 

tria del tema de carnestoltes de l’any que ve. 

- El fet que els pares puguin pujar a veure les nadales i que puguin pujar a la segona planta per 

carnestoltes, l’escola ha dit que s’ho estudiaran. 

-S’ha renovat el mobiliari: taules i cadires. Faltarien les de P5, les d’educació especial, les de la 

biblioteca i les mestres. 

A infantil han posat uns cubs amb unes cistelles on van les motxilles, les bates, etc.. 

S’han comprat 7 ordinadors. 
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S’ha comprat un armari molt gran per a l’AMPA que s’ubica entre la 2a i la 3a planta i on s’hi 

guardarà tot el material. 

 

2. Projecte pati 

Es confirma que el Consorci d’Educació ho farà pràcticament tot. 

S’haurà de decidir quines actuacions es concretaran amb el projecte d’auto-construcció. Està 

previst que el taller d’auto-construcció es realitzi el primer trimestre de l’any que ve després 

de les obres del Consorci que es faran a l’estiu. 

 

3. Web 

Es monitoritzarà la web per mesurar el trànsit de la nova web que ja està en funcionament. 

Es farà un enllaç a un article que ha fet l’Associació Fil a l’agulla sobre el projecte pati de 

l’escola, també s’ha de penjar un post sobre la Diada de l’Escola Pública. 

S’ha de redactar un document de síntesi del projecte pati on es reflecteixi de manera clara 

quina és la col·laboració de l’AMPA en aquest projecte de transformació de l’espai comú dels 

nens. 

 

4. Taller de les emocions 

Hi ha una mare de l’escola, que és psicòloga, i que s’ofereix per fer tallers o xerrades sobre 

intel·ligència emocional, educar les emocions no reprimir. 

Ens farà dos sessions a l’escola, fora de l’horari lectiu, el dimarts 10 i el dimecres 16 de maig. El 

primer dia estarà adreçat a nens de parvulari i cicle inicial i el segon dia més enfocat als nens 

més grans. 

De cara l’any que ve realitzaria també una xerrada sobre trastorns alimentaris. 

 

5. St. Jordi 

La festa de Sant Jordi aquest any la convertirem, també, en la festa del avis. 

Es faran dos conte-contes que s’ubicaran en dos punts diferents del pati amb la temàtica de les 

relacions Intergeneracionals. 

També es proposa fer un photocall. 

 

6. Precs i preguntes 

Pel dimarts 27 es farà una crida a les famílies per endreçar el material de l’AMPA i el trasllat al 

nou armari. S’ha de passar a delegats perquè ho passin a totes les famílies de l’escola. 


