CURS 2018‐2019
ACTA NÚM 3 ASSEMBLEA AMPA
ASSISTENS
Laura Porzio (Presidenta)
Lilianne Marcó (Vicepresidenta)
Olga Badia (Secretària)
Pares i mares: 12

Dia: dimarts 22 de gener de 2019
Hora: 20:30
Lloc: Sala de Mestres de l’Escola Joan Miró
C. Diputació, 21 08015 Barcelona

ORDRE DEL DIA:
1. Carnaval 2019
2. Judici Consorci Educació de Barcelona
3. Presentació de l’informe de diagnosi de la cuina
4. Acollida de tarda
5. Precs i preguntes
Jornada de la pau: divendres 1 de febrer. L’AMPA oferirà com cada any una xocolatada, s’haurà de
d’enviar la convocatòria per WhatsApp i un doodle per organitzar els torns. La Comissió de festes
s’encarreguen de comprar la xocolata.
Carnestoltes de l’AMPA: es farà el 10 de març.
Comissió de Biblioteca
Al Consell escolar es preguntarà com està el projecte, quins terminis i objectius tenen. Aue es pretén
fer amb tots els llibres que ja estan catalogats i folrats i a disposició de la biblioteca. En principi la
comissió entén que la feina està feta i es deixarà de folrar
Judici menjador, es va fer el 8 de gener.
Les parts són:
L’acusació: Consorci d’Educació
Parts demandades: INSS, treballadora i AMPA.
El terra estava en mal estat i per això es va fer mal la treballadora, el manteniment del terra depèn del
Consorci, però aquest busca la responsabilitat solidari de l’AMPA pel 40% del que demana la
treballadora, això suposarà uns 3.000 euros que pagarà l’assegurança.
El judici està pendent de resolució.
Vist el judici es planteja la possibilitat de canviar el model del menjador ja que l’AMPA té unes
responsabilitats que s’ha d’estudiar si les volem assumir.
Acompanyament de l’equip de cuina.
S’ha contactat amb Nani Moré per fer un acompanyament de l’equip de cuina
1a acció Informe diagnosi de cuina.
Es va fer una reunió on també hi va participar la Maria Eugènia i van exposar les conclusions de
l’Informe de Diagnosi de la Cuina.
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La Nani Moré va exposar que si es vol fer un pla de millora el primer que s’ha de saber són els recursos
econòmica amb els que es compte i en què es fan servir cadascun d’aquests recursos.
També va exposar que en relació a l’equip de cuina i neteja que hi ha i la quantitat de nens que hi ha
al menjador estem per sota del necessari, faltaria una persona més amb una dedicació de 20h
setmanals.
També va dir que les cuineres fan tasques que no els hi toca: baixar cadires, fer esmorzar als
professors, renten les bates als monitors. S’hauria de fer una redistribució de les tasques.
Amb aquestes actuacions es podria introduir més producte fresc al menú, ja que aquest requereix
més temps per la seva manipulació.
2a acció és un estudi de viabilitat. El pressupost és de 600€ i queda aprovat per la assemblea, així
que s’encarregarà a Nani Moré la realització d’un estudi de viabilitat per veure com podem millorar el
servei de menjador.

Projecte antirrumors sobre persones nou vingudes:
Ha vingut una mare de l’escola Ferran Sunyer, que amb la ONG Metges del Mòn està implicada en
un projecte antirumor sobre persones nou vingudes. Ni tòpics ni típics. Contra un rumor, s’ha de
difondre un contra rumor.
S'enviarà informació perquè les famílies que vulguin participin en un projecte organitzat per Metges
del Món de dues jornades de formació als mesos de març i abril a Calabria, 66. El taller consisteix en
pensar accions per generar antirumors, és té un pressupost i amb aquest s’ha de fer alguna actuació
per difondre antirumors sobre persones nou vingudes. El un d’aquests tallers es va crear un calendari
antirumors. En el proper butlletí l’AMPA oferirà a les famílies aquestes sessions informatives i es farà
un formulari d’inscripció.
També tenen un altre projecte que és entrar a l’aula, ja es fa a 3 escoles del barri en els cursos de 5è
i 6è. Es plantejarà a l’escola entrar aquest projecte a l’aula.
Acollida de la tarda:
De moment no hi ha prou gent apuntada. Si divendres no s’han apuntat prou nens, ara no s'oferirà el
servei, es farà un recordatori per WhatsApp.
De totes maneres es tornarà a intentar oferir l’any que ve a principi de curs perquè s’entén que aquest
any la gent té ja les coses organitzades.
Es planteja oferir aquest servei encara que no surti rentable econòmicament per falta d’inscrits però
l’AMPA depèn de l’escola per oferir aquest servei (ja que fem servir les instalꞏlacions de l’Escola) i
l’Escola accepta fer el servei d’acollida de tarda sempre que sigui el Centre Esportiu l’Eixample el que
se n’encarregui. El Centre Esportiu l’Eixample es regeix per criteris econòmica així que no oferirà el
servei si no hi ha un mínim d’inscrits i li surten els números.
Camí amic
El dia de l’Escola Pública serà el 23/03 i actuarà el Joan Mirock.
Es prepara un escrit amb demandes de l'escola per quan hi hagi la superilla, ja que augmentarà el
trànsit al carrer Entença (vidres dobles al carrer Entença, refrigeració, semàfors fixes a la cruïlla…).
Trobada de gegants
S’intentarà fer una trobada de gegants l’1 de maig.
Extraescolars
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Un grup de mares s’estan movent i estan recopilant informació per a oferir noves extraescolars de
cara a l’any que ve, a la propera reunió es parlarà amb profunditat del tema i es farà una Comissió
d’Extraescolars.

Diversitat
S’ha presentat una subvenció per fer accions per tractar la diversitat d'aprenentatge i la lectura. Hi ha
un 20% de nens que tenen dificultats en l’aprenentatge.
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