CURS 2018-2019
ACTA NÚM. 1 ASSEMBLEA AMPA
ASSISTENS
Laura Porzio (Presidenta)
Lilianne Marcó (Vicepresidenta)
Olga Badia (Secretària)
Pares i mares: 14

Dia: dimarts 18 de setembre de 2018
Hora: 21:00
Lloc: Sala de Mestres de l’Escola Joan Miró
C. Diputació, 21 08015 Barcelona

ORDRE DEL DIA:
1) Novetats curs i temes pendents
2) Planificació curs 2018-2019
3) Renovació junta i representants famílies al consell escolar
4) Repartiment reunions de començament de curs
5) Precs i preguntes

Projecte Pati
Falten el rocòdrom, la cuineta i les fustes de la zona tranquil·la. Falta també, l’estructura del sorral que
s’haurà de fer com a taller d’autocontrucció en el 1r trimestre del curs.
Un grup d’arquitectes ens faran la proposta concreta que l’AMPA, és a dir els pares i mares, hauran
de realitzar en el taller d’autocontrucció. Algunes propostes són: cabanyes i castell de cordes.
Comissió de Comunicació
Es farà un butlletí que reculli totes les activitats del mes i s’enviarà els primers 15 dies del mes.
Es proposa de relacionar les festes de l’escola en un calendari de google i que es pogués acceptar o
rebutjar.
Festes
La Festa de la Benvinguda serà el dia 10 o 11 de novembre.
Festa de la pau i xocolatada està la data per determinar.
S’han de passar dues circulars una que diu que és festa el dia 11 de febrer i l’altre que diu que és
festiu el dia 4 de març. Quin dia es realment el festiu?
Carnaval es farà la festa el cap de setmana desprès de la setmana de Carnaval.
Es proposa de fer la festa de Carnestoltes el divendres després de la festa de l’escola. Ho han
proposat els de P5 i es provarà aquest any, provablement es farà l’1 de març. Es provarà aquest any
el nou format.
Persones encarregades xerrades AMPA a les reunions de curs
5è i 3r > Marcela, Marina
1r> Gerard
2n> Marina o Isis
P4> Martes
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4t > Laura
P3> Laura
P5> Núria

Proposta
Per organitzar i endreçar els espais de l’AMPA: armari i quartet.
S’ha de buscar algú que faci un grup de normes d’ús.

Els de 5è han fet la proposta de fer zumba, s’ha de concretar dia i hora.
Renovació del Consell Escolar
S’han de renovar els càrrecs del Consell Escolar.
Ideal seria que es presentessin 4 persones.
Isis és la primera candidata.
Les reunions són de 6 a 8 hores o se’n fan unes 8 a l’any.
Comissió de Menjador
Al menjador s’han de canviar algunes coses, es necessita gent pel tema dels menús. Es vol buscar a
través d’una societat gent que ens pugui assessorar per canviar alguns plats i algunes dinàmiques de
la cuina.
A P4 hi ha nens que necessiten dormir, s’ha dit de plantejar-ho a la reunió de P4 per solucionar el
problema.
Acollida tarda
Hi ha demanda perquè hi hagi oferta d’acollida de tarda.
Es comenta la possibilitat de que els grans s’ubiquin a la biblioteca i els petits al menjador.
Es farà un formulari digital per saber quina és la demanda potencial. El formulari preguntarà: l’interès
per dies, el curs del nen i els dies de la setmana que se’n faria ús. Els preus serien aproximadament
els de l’acollida de matí. Gerard s’encarrega de realitzar el formulari que s’enviarà a les famílies via
enllaç.

El 7 d’octubre és el diumenge de festa major de l’esquerra de l’eixample. S’intentarà fer sortir els
gegants al cercavila. S’ha d’enviar la convocatòria per whatsapp.
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