
 
 

4a Assemblea de l’AMPA – Curs 2018‐2019 – Barcelona, 19 de febrer de 2019 

ASSISTENS Dia: dimarts 19 de febrer de 2019

Laura Porzio (Presidenta)  Hora: 20:30

Pares i mares: 6 Lloc: Sala de Mestres de l’Escola Joan Miró

C. Diputació, 21 08015 Barcelona 

CURS 2018‐2019

ACTA NÚM 4 ASSEMBLEA AMPA 

ORDRE DEL DIA:

1. Carnaval 2019

2. Projecte Pati

3. Informacions escola

4. Projecte Biblio‐convivència

5. Presentació proposta de la Comissió d’Extraescolars

6.Precs i preguntes
 

Carnestoltes de l’AMPA:  

La festa de Carnestoltes de l'Ampa serà el diumenge 10 de març al matí i coincidirà 
amb el taller d’autoconstrucció del pati. 

 
Taller autoconstrucció del pati:  

El taller d’autoconstrucció del pati serà el dissabte 9 matí i tarda i diumenge 10 de 
març al matí. Es passarà un doodle per apuntar-se als torns del taller. El taller en 
horari lectiu es farà a cicle mitjà. El segon taller es farà al maig. 

  
Hi ha hagut alguns canvis de mestres a mig curs: 1r, 4t, 6è  

 
Carnestoltes de l'escola:  

Pel Carnestoltes de l’escola es demanarà a les famílies que vinguin, un grup de 5 o 6, 
per ajudar a decorar l’escola el dijous a la tarda i per també es demanarà a les famílies 
que portin escales. Es coordina des del WhatsApp delegats . 

 
Projecte antirrumors:  

Del projecte antirrumors hi ha dues sessions, els dies 11 i 25 d'abril de 19h a 21h. a 
Calàbria 66. Caldrà apuntar-se a les dues. Els que colꞏlaborin en aquest projecte seran 
agents antirrumors. 

  
 

 



 
 

4a Assemblea de l’AMPA – Curs 2018‐2019 – Barcelona, 19 de febrer de 2019 

Camí amic:  

En relació al Camí Amic, el dia 26 de febrer a les 17h hi ha una xerrada de l’Ada Colau 
a l'escola sobre contaminació.  

I el dia 5 de març (al Ferran Sunyer) hi ha la presentació de les conclusions del grup 
motor de la superilla i la rambla del barri. Seria interessant que hi hagués una 
representació important de les escoles i les famílies.  
 

Extraescolars:  

Si algú està interessat en participar a la comissió d’extraescolars que es posi en 
contacte amb els delegats del seu curs que li donaran el contacte de la coordinadora.  
 

Calàbria 66:  

Hi ha un cicle de feminisme en el que hi ha dues xerrades relacionades amb 
l'educació. Es passarà la info a les famílies per WhatsApp. 

 


