CURS 2018-2019
ACTA NÚM 2 ASSEMBLEA AMPA
ASSISTENS
Laura Porzio (Presidenta)
Olga Badia (Secretària)
Pares i mares: 15

Dia: dimarts 18 de desembre de 2018
Hora: 20:30
Lloc: Sala de Mestres de l’Escola Joan Miró
C. Diputació, 21 08015 Barcelona

ORDRE DEL DIA:
1. Consell Escolar del 13 de desembre
2. Primera diagnosi funcionament cuina
3. Projecte biblioteca i diversitat
4. Formació equip de migdia
5. Taller per família 2n trimestre
6.Precs i preguntes
Demà dia 18 es fa un berenar davant de l’Institut Viladomat en contra del Decret de Menjador.
Consell Escolar
S’han canviat 2 dels representants dels pares, han entrat l’Isis i la Celi.
Als mestres també hi ha hagut canvis i han entrat: la Núria Nadal, la Jèssica i la Silvia.
A la Comissió de Menjador surt la Bàrbara i entra la Lilianne.
Projecte Pati
S’ha convocat els 2 equips d’arquitectes pel projecte.
Han fet dos propostes, s’ha dividit en pati en 2 però un s’ha retirat. L’equip que continua es farà càrrec
de tota l’actuació en el pati.
Al pati antic es faran unes cabanes amb túnels fets amb vímet que es muntaran en el taller
d’autoconstrucció protagonitzats pels pares i mares en el 2n trimestre.
Comissió de Festes
Ara mateix només hi ha una persona en aquesta comissió però l’Anna de P3 s’incorpora a aquesta
comissió.
El Carnaval de l’AMPA es farà el 10 de març, que és diumenge, pel matí.
Per la celebració de Sant Jordi, que es fa el mateix dia 23 d’abril, es farà alguna cosa la biblioteca,
segurament un conta contes.
La Lúdico-esportiva serà el dia 4-5 de maig.
Sopar de 4t el 14 de juny.
El sopar de 6è, segurament serà el 13 o 20 de juny.
Camí amic
Treballen per la pacificació de l’eixample, l’ampliació de la zones enjardinades. Està pendent la
modificació de l’entrada de l’escola, la part exterior.
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El carrer Consell de Cent, davant de l’Institut es pacificarà, només hi haurà un carril de 30 km/h i les
voreres seran molt amples.
El projecte final és que es pacifiqui fins a Urgell i des del Parc de l’Escorxador.
Comissió de Menjador
Hi ha el projecte d’acompanyament.
I s’intenta introduir més frescos i millorar les dinàmiques de la cuina.
Es començaran a introduir canvis i es farà l’acompanyament en el 2n i 3r trimestre.
Comissió d’Extraescolars
Es parla de fer una Comissió d’Extraescolars de cara a oferir noves activitats extraescolars de cara
l’any que ve.
Pot ser es fa algun taller per veure l’interès que puguin tenir les famílies en relació a certes activitats.
Acollida de la tarda.
Hi ha una primera proposta per part de l’Associació Esportiva Eixample que ha aprovat el Consell
Escolar.
De 4:30 a 5:15 > sortida tranquil·la.
Cost de 32,20€ un dia a la setmana durant tot un trimestre.
Cost 4, 60€ un dia a la setmana esporàdic.

De 4:30 a 6 > només pels alumnes que fan extraescolar en el 2n torn.
S’ha d’establir l’import.

A partir de febrer s’oferirà el servei.

Comissió Biblioteca
Té l’objectiu de fer que la biblioteca sigui més accessible i respecti els ritmes diferents relacionats amb
la lectura i introduir la diversitat en la lectura. Es vol fer una xerrada als adults.
Aprofitant la subvenció de la biblioteca es vol adaptar la biblioteca perquè sigui també accessible a
aquells nens que tenen dificultats lectores, facilitant-los recursos per seguir les activitats escolars.
Es busca gent per a la Comissió de Biblioteca.
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