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ASSISTENS Dia: dimarts 23 d'octubre de 2018
Maria Eugènia Cantos (Directora Escola) Hora: 18:00
Laura Porzio (Presidenta) Lloc: Menjador Escola Joan Miró
Olga Badia (Secretària) C. Diputació, 21 08015 Barcelona 
Pares i mares: 23

CURS 2018-2019
ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA 

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació curs 2018-2019
2. AMPA 2017-2018
3. Presentació del projecte educatiu de l’escola per part de la directora, M Eugènia Cantos. 
directora de l’escola
4. Estat de comptes AMPA
5. Precs i preguntes

 

Aquest any hi ha 75 dies lectius. 3 dies de lliure elecció coordinats amb l’Ernest Lluch 

Obres del pati i els lavabos 

La reforma del patis eren molt necessaris, ja que estaven d’origen, tenien 30 anys. 

La reforma del pati és el fruit d’un treball de 2 anys, és un goig per l’escola que un projecte d’aquesta 
mena i que ha suposat tan de treball hagi fructificat. 

El projecte pati ha suposat una reflexió sobre el temps d’oci, que ha de servir per alguna cosa més 
que ½ de descans. En aquests espai es donen les relacions més espontànies entre els nens i les 
nenes de diferents edats. 

Es vol dotar de nou mobiliari al pati per fomentar el joc creatiu. S’han fet espais molt oberts que 
fomenten la creativitat com el racó de les disfresses. 

Al sorral falten posar les cabanes. Al sorral de les moreres s’ha de posar alguna estructura que permeti 
grimpar. Les pistes es reserven per fomentar l’activitat física però amb la intenció de diversificar les 
activitats. La idea es que durant la setmana es vagin succeint diferents activitats i que es comparteixin 
els espais, fer un pati més polivalent que ha de permetre múltiples usos. 

Des del Consell d’Infants s’estan treballant les normes del pati. Amb el lavabo hi havia molta disbauxa 
i des què es van fer les normes al Consell d’Infant s’han acabat les problemàtiques, con que són ells 
els que creen les normes les accepten sense més problemàtica. 

El nou pati també fomenta la coeducació.  

S’han canviat els horaris del pati perquè tots els cursos puguin gaudir de tots els espais. 

P3-P5 ¼ 11 a les 11 

1r i 2n 2/4 11 a 11 

3r a 6è tot el pati 

El pati està obert per tots, en gaudeixen més. La idea és també obrir l’hort a les hores del pati. 

La distribució dels mestres per acompanyar els nens a l’hora del pati també ha canviat. 
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S’han comprat 25 chromebook més per treballar més en grup, ja no s’utilitzen els llibres de text. 

També s’han posat cortines a les aules de dalt del pati, van molt bé. La idea és posar-les també a la 
primera planta. 

Som un Centre SIEI (Suport Intensiu per a l'Escolarització Inclusiva), al barri n’hi ha 4, 1 concertada i 
tres de públiques. Ara mateix hi ha 10 nens a l’escola amb necessitats especials, abans anaven a 
escoles especials. Ara es considera que han de desenvolupar el seu aprenentatge en una aula 
ordinària. Comporta que hi ha nens a les aules amb altres necessitats (autisme, síndrome de down, 
etc) a l’escola pot haver un màxim de 10 nens amb aquestes característiques. 

Per aquesta raó el centre té dues mestres més: 1 mestra d’educació especial i una educadora. I també 
25 hores d’una auxiliar que aquest any ha augmentat la seva jornada a l’escola en 40 hores. 

Trastorn d'asperger i autistes són els trastorns més freqüents. Es vol fer una xerrada perquè les 
famílies tinguin més informació d’aquests trastorns i quines són les seves característiques. 

Els monitors i els mestres també ja tenen informació d’aquests trastorns. S’obre el debat de com 
tractar aquests casos ja que generen conflictes. 

S’ofereix, quan els pares tinguin dubtes o inquietuds que s’adrecin als mestres per donar recursus i 
així els pares i els nens puguin entendre les problemàtiques que es donen. 

 

Les proves d’avaluació de 3r, ara, ja no seran obligatòries, només les faran algunes mestres en 
algunes escoles. 

Les de 6è es faran el 7 i 8 de maig de 2019. 

Projectes de l’escola 

Els de 5è de primària aniran al Consell de Ciència. 

El camí amic, el tema aquest any és la super illa. La cantonada de l’escola s’ampliarà i es posarà més 
maca, amb plantes i estructures de fusta. 

El reforç escolar l’han reduït a 10 nens. Gent de la universitat venen a fer reforç durant dues tardes. 

 

L’escola està molt contenta amb els nous paviments i mobiliari de P3 i P4. 

Es treballa perquè les aules també siguin més polivalents per facilitar la creativitat. Estan molt contents 
de l’eliminació de les bates. 

Els preus s’han mantingut a excepció del menjador. 

Pla de convivència, és una escola d’acollida i falta implementar, s’està desenvolupant. Eines per 
millorar la convivència a les aules. 

Actualment hi ha 385 famílies a l’escola. 

La Maria Eugènia marxa i la Laura fa una explicació del funcionament de l’AMPA. 

Des de l’any 2014 l’AMPA funciona per comissions, es treballa en horitzontal, les decisions es tracten 
a les reunions mensuals. Les comissions han evolucionat segons les necessitats i les demandes. 

La Comissió de Menjador s’ha de transformar en la Comissió del Temps de Migdia. 

El seu objectiu es donar a conèixer a les famílies l’equip de monitors i els tallers que es fan durant el 
temps de lleure del migdia. L’objectiu és donar importància a les 2:30 h del migdia. 

Es continuarà donant formació i acompanyament a les cuineres. 
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Han entrat persones noves i la Lilianne passa a formar part d’aquesta comissió i la Bàrbara passa a 
la Comissió de Comunicació. 

La Comissió es reuneix els dijous a les 6:30, també tenen un grup de whatsapp per qui es vulgui afegir. 

La Comissió de Comunicació treballa per fer arribar a les famílies les activitats que porta a terme 
l’AMPA i s’ha actualitzat la web de l’AMPA que ha fomentat la participació i comunicació amb les 
famílies. Com a novetat s’ha creat el Butlletí per agrupar la informació de les activitats es fan des de 
l’AMPA i també es fa servir el whatsapp per a fer recordatoris d’última hora. 

La Comissió de Biblioteca ha fet una feina molt important aquest curs passat. Ara mateix la Biblioteca 
està inoperativa però s’està posant a punt el fons de la biblioteca. La inauguració serà a finals de 
trimestre i començarà a ser operativa al gener. 

Han sortit noves idees pel manteniment de la Biblioteca, és necessari gent amb tot tipus de perfil. De 
dilluns a dijous de 4:30 a 6:30 hi ha algú a la Biblioteca i tothom que vulgui hi pot anar per col·laborar 
en la posada en marxa de la Biblioteca. 

La idea és que la Comissió s’ajunti els dimecres a la tarda per fer més dinamitzacions amb els nens i 
les nenes. 

S’han de reelegir dos càrrecs del Consell Escolar. Les reunions ens fan a les 6h els dijous, més o 
menys cada mes i mig. 

Comissió de Festes 

Ara hi ha una persona i estaria bé ampliar a més gent per donar un millor suport a les activitats lúdico-
festives de l’escola. 

El projecte de perspectiva de gènere i transformació del pati que s’han impulsat des del 2015 des de 
l’AMPA es tancaran aquest curs 2019. 

La revista de les famílies de l’escola, el Miroscopi també necessites nous membres pe poder tirar 
endavant el projecte. Aquest any els nens de 6è estan molt implicats en el Miroscopi. 

Camí Amic és una agrupació del barri en la que participa l’AMPA per fer més amable el camí cap a 
l’escola. Aquest projecte fa 17 anys que existeix. Com a conseqüència de les seves reivindicacions 
s’urbanitzarà la cantonada de l’escola. 

Al barri també s’està promovent la Super Illa des del Parc Joan Miró fins al carrer Urgell i la pacificació 
del carrer Consell de Cent. 

 

 

 

 

 


