CURS 2018-2019
ACTA NÚM 5 ASSEMBLEA AMPA
ASSISTENS
Laura Porzio (Presidenta)
Olga Badia (Secretaria)
Pares i mares: 43

Dia: dimarts 19 de març de 2019
Hora: 20:30
Lloc: Sala de Mestres de l’Escola Joan Miró
C. Diputació, 21 08015 Barcelona

ORDRE DEL DIA
1. Dissolució de l’AMPA al mes de juny i finalització de tots els serveis gestionats a partir
de setembre 2019 (acollida, menjador, extraescolars)
2. Matriculació 2019
3. Sant Jordi 2019
4. Precs i preguntes

Festa de Carnaval
La festa de Carnestoltes ha anat molt bé però el pati, un cop acabada la festa ha quedat una
mica massa brut, fins hi tot s’han trobat burilles de cigarret i menjar. Pels propers anys s’ha de
tenir en compte i vigilar més i sobretot fer una neteja més a fons.

Comissió de diversitat i convivència
S’inicia un nou projecte per fer una xarxa antirumors sobre els prejudicis i/o estereotips sobre
les persones d’altres orígens.
S’ha demanat una subvenció per fer un projecte a l’aula a cicle inicial en relació a aquest tema.
Per altra banda també es participarà en un taller que durarà dos dies i que fa Metges del Mòn
a Calabria 66. El taller es farà el dia 11 i 25 d’abril de 19 a 21 h.
Es passarà a les classes un doodle o similar perquè la gent s’apunti, ja que ens ho ha demanat
l’organització per poder fer una bona planificació.

Sant Jordi
Aquest any no s’ha demanat tarima per la festa de Sant Jordi, ja que cada cop costa més
aconseguir cadires, tarimes i altres material al districte. Prioritzem que ens facilitin les cadires
per altres esdeveniments.
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Per Sant Jordi no s’ha organitzat res. Si alguna persona té alguna proposta per organitzar un
espectacle o un conta contes serà benvinguda. El 31/03 fixem com a termini màxim per
organitzar-ho i facilitar propostes concretes. La proposta se li ha de facilitar a l’Isis.
Casals
Es passarà la informació al voltant de les festes de Setmana Santa.

Extraescolars
Proposta per l’any que ve per part de l’Associació Esportiva l’Eixample són les mateixes que
cada any.
La Berta ha fet un recull de possibles activitats a realitzar que les podria oferir l’AMPA
directament. Aquestes propostes són similars a les que ofereixen altres AMPES del barri.
La Berta ha contactat amb les AMPES de les escoles del voltant i les empreses que ofereixen
els serveis són: Xarango, Abac, etc i ofereixen activitats que van des d’anglès fins a educació
emocional, passant per teatre, esports, robòtica, realització de còmics, etc.. Algunes
d’aquestes activitats es podrien realitzar amb família, com per exemple l’anglès.
Aquestes activitats les organitzarien les empreses que subcontractaria l’AMPA i tota
l’organització i despeses les gestionarien directament les empreses subcontractades.
La Berta amb el recull d’activitats que ha fet i que l’Assemblea de l’AMPA li han semblat prou
variades i interessants anirà a parlar amb la Maria Eugènia a veure que li sembla a l’escola.
L’AMPA no pot fer cap activitat a l’escola sense que ho aprovi el Consell Escolar, on els pares i
mares no tenen una majoria. S’ha de fer amb la conformitat de l’escola perquè utilitzaríem les
instal·lacions de l’escola. Si és acceptada la proposta per part de l’escola, es passarà una
enquesta per tantejar quin és l’interès de les famílies de cara a concretar les extraescolar a
ofertar.
Surt l’interès per part d’algunes famílies de fer extraescolars al migdia. Es deixa el tema per
parlar-ne més endavant ja que hi ha divisió i es comenta que hauria de sortir com a un punt a
parlar en una propera assemblea i fer un debat previ.

Canvi de Junta
La presidenta, la vicepresidenta, el tresorer i la secretaria, deixen els seus càrrecs a final de
curs. S’ha de buscar un relleu a la junta actual per a què els serveis que ofereix l’AMPA, com
acollida, menjador, etc.. es pugui continuar oferint. A part, a l’AMPA, hi ha comissions
liderades per persones que també busquen un relleu per a continuar la feina.
El Gerard planteja que es revisi el model de menjador previ a la proposta de la nova junta.
S’obre el debat en relació a un tema que es va fer palès amb el judici que ha tingut l’AMPA a
propòsit d’una treballadora del menjador, contractada per l’AMPA, que es va fer mal i va posar
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una denúncia contra el Consorci d’Educació. El Consorci d’Educació va redirigir la denúncia
contra l’AMPA del Joan Miró.
Amb el judici es va veure, el grau de responsabilitat que tenien les persones de la Junta de
l’AMPA, en una tasca que és totalment voluntària i sense retribució. Per altra banda donat el
poc temps i la molta feina que hi ha, l’AMPA tampoc pot fer un bon control i seguiment dels
serveis que ofereix. Per aquest motiu hi ha famílies que proposen externalitzar el menjador, en
un moment que hi ha molta oferta i propostes dins del sector prou interessants.
Així doncs s’acorda fer una assemblea extraordinària per tractar el tema del menjador i
plantejar el possible canvi de model o la continuïtat de l’actual. S’explicarà la situació i els pros
i contres de cada model per decidir si es canvia el model o continuem com fins ara.
En el cas de què s’opti pel canvi de model s’hauran de fer uns plecs de condicions per tenir les
ofertes i decidir.
Es comenta la possibilitat de convidar la Maria Eugènia.
La reunió es convocarà el 30 l’abril i s’encarregarà de la convocatòria la Marina.
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