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ASSISTENS Dia: dimarts 20 de novembre 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 2018-2019
ACTA NÚM 1 ASSEMBLEA AMPA 

ORDRE DEL DIA:
1. Consell Escolar del 15 de novembre
2. Renovació representants famílies consell escolar
3. Novetats des de les comissions
4. Precs i preguntes

 

Comissió Pati 

És una nova comissió mixta, que està formada per: mestres, monitors i famílies. L’objectiu és 
repassar accions que manquen i decidir quan/com s’han de fer. 

Pel rocòdrom de grans no es trobo un lloc idoni. S’ha d’estudiar les cortines o teles que es volen 
penjar a les finestres del menjador, per fora. 

Amb el taller d’autoconstrucció s’ha de realitzar el castell de cordes a fer al sorral de les moreres. 

Al sorral antic es faran cabanes amb materials naturals i/o vegetals. 

Es convoquen els dos equips que es van presentar al projecte i segurament hi haurà dos actuacions 
i cada un d’ells portarà a terme una part. 

Potser es faran tallers els cap de setmana i també en horari lectiu per implicar els nens. 

També es posaran uns trons pel pati pe estimular el joc. 

Una part de l’actuació la paga l’escola i l’altre l’AMPA. 

S’han de comprar jocs nous pel racó tranquil. 

Comissió Biblioteca 

Hi ha una proposta per comprar llibres amb l’objectiu de fer la biblioteca més inclusiva. 

La persona que portava la biblioteca, de les mestres, està de baixa i cap altre persona dels docents 
sap com va la biblioteca, però hi ha una persona que està substituint-la. De totes maneres això 
alenteix una mica la posada en marxa de la biblioteca. 

La idea és que els préstec es faci a la classe, quan algun nen el sol·liciti. 

S’estan organitzant unes catifes i uns coixins per adequar la biblioteca. 

S’està determinant els llibres que es volen comprar per cicle. 

La Comissió de Biblioteca demana gent per forrar llibres nous de dilluns a dimecres de 4:30 a 6 h 

La comissió està establint unes normes pel funcionament de la biblioteca, el préstec, etc.. 
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S’intentarà fer la inauguració el més aviat possible. 

Una mare ha muntat una plataforma digital per fer intercanvi entre famílies de jocs, llibres, temes de 
robòtica, etc.. 

També es podria proposar de fer alguns dissabtes per reunir-se i que cada família portes un joc i 
jugar tots plegats. 

S’intentarà vincular aquesta plataforma a la web de l’AMPA. 

El grup de comunicació estudiarà la manera més adequada per donar a conèixer i dinamitzar la 
utilització de la plataforma que es diu Prestam. 

 

Consell Escolar 

En el Consell Escolar es va aprovar el Pla d’actuació de Centre 

Objectius: 

1r Obrir la biblioteca 

2n Posar en marxa la Comissió de convivència. La primera proposta és canviar l’enfoc de les 
reunions de principi de curs. 

 

Projecte lingüístic 

Es va passar una enquesta per saber la llengua o llengües en què es comuniquen les famílies de 
l’escola. 

La persona que va engegar el projecte ha marxat. 

El projecte continua però es pensa que la mostra és molt esbiaixada i l’estan ampliant passant 
l’enquesta a paper. 

Projecte de Foment de la lectura i l’escriptura 

Hi ha una proposta de fer una xerrada sobre l’autisme. 

Comissió de Menjador 

Es van reunir per fer un recopilatori o proposar temes nous. 

S’intentarà fer un curset a les cuineres i millorar la convivència a la cuina. 

S’hauria de posar algú més a la cuina però sembla ser que també hi ha un problema d’espai. 

Volen fer un escrit sobre totes les activitats en què participen els monitors: menjador, acollida, 
excursions, etc. 

Els canvis en el menú, com el iogurt sense sucre, no ho ha decidit l’AMPA sinó la Comissió de 
Menjador del Consell Escolar. No es va avisar abans d’introduir el canvi de iogurt sense sucre 
intentant reduir els sucres afegits seguin les premisses de la Generalitat. 

Degut a tota la problemàtica que ha generat la Comissió vol plantejar a l’escola un canvi en el 
plantejament dels temes per una millor gestió i acceptació. 

Acollida tarda 

Ho gestionarà el Centre Esportiu Eixample (ho fa en altres escoles). Ho faran però la persona que 
ho porta està de baixa, així que caldrà esperar una mica perquè ens facin una proposta de gestió. 
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Decret de Menjador  

Afecta a les AMPES, ja que perden tota possibilitat d’influència sobre les 2:30 que hi ha entre la 
finalització de les classes de matí i l’inici de les classes de tarda. 

 


