CURS 2018-2019
ASSEMBLEA NÚM. 6 AMPA
ASSISTENS
Laura Porzio (Presidenta)
Olga Badia (Secretaria)
Pares i mares: 15

Dia: dimarts 18 de juny de 2019
Hora: 20:30
Lloc: Sala de Mestres de l’Escola Joan Miró
C. Diputació, 21 08015 Barcelona

ORDRE DEL DIA
1) Comunicació data assemblea ordinària del 2019-2020, durant la qual:
– Dissolució junta actual/comissions
– Presentació de candidatures i projectes nou mandat
– Constitució nova junta
2) Projecte d’extraescolars 2019-2020
3) Valoració assemblea extraordinària del maig
4) Estat de la qüestió procés de canvi servei del temps del migdia
5) Precs i preguntes

Decidir el dia d’octubre que es presentarà la nova junta i el nou projecte.
L’assemblea es farà el 8 d’octubre de 2019 sobre les 6 de la tarda i es votarà la nova junta.
Comissió de menjador
Van fer una reunió a final de curs. Van anar a Marcela de la Rosa i el José, l’administratiu de
l’AMPA. Va estar molt bé perquè va ser el contacte directe amb la persona que fa les coses.
S’ha demanat un llistat de tasques i una memòria econòmica.
Segurament es pujarà una miqueta el preu de menjador, 0.05 cèntims d’euro per dia, ja que
aquest any hi ha hagut pèrdues.
Es vol posar una mica d’ordre a nivell comptable per saber les opcions, sinó es puja el preu del
servei no hi ha marge per a fer cap canvi, passaríem de 6,10 a 6,15 € dia.
Es veia voluntat per part del José per involucrar-se i interès en la millora del servei de menjador.
Una mare treballa a una empresa de menjador i ha anat a la cuina per veure quines són les
dinàmiques. Com ja va sortir en l’informe de viabilitat hi ha algun conflicte entre les
treballadores.
Recordar que les reunions es fan el 3r dimarts de cada mes.
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Es proposa fer una auditoria per saber tot el que passa a l’escola. Auditoria d’un privat per saber
on estem.
Comissió de convivència
Han creat un grup de WhatsApp.
Aquesta comissió vol fer un manual per a la gent que arriba nova a l’escola. Han preparat un
tríptic per difondre la informació de com funciona l’AMPA en diferents idiomes.
La Laura diu que hi ha una Comissió de Convivència al Consell Escolar i s’haurien de coordinar
les dues comissions entre elles.
Proposen també fer documentació en digital per saber com funciona l’AMPA.
Comissió d’Extraescolars
La Laura expressa que aquest any era un any de tancament de temes i per això no s’ha
acompanyat la Comissió d’Extraescolars.
S’ha fet una reunió amb la Maria Eugènia per dur a terme el mandat de l’AMPA i ampliar les
extraescolars.
Es va fer una enquesta, on van participar el 50% de les famílies de l’escola i es va veure la
necessitat d’ampliar l’oferta de les extraescolars. Les prioritats eren: anglès, música i teatre.
La comissió s’ha posat en contacte amb altres AMPES per saber amb que es troben i es fa un
informe, agrada el model de l’escola AURO.
Es fan 6 propostes a la Maria Eugènia i qui les pot oferir, això al mes de maig.
Circ no pot ser per temes de seguretat però volia tornar a introduir-ho com a taller de migdia.
De P3 a P5, divertir-se en anglès va ser acceptat: teatre, robòtica, música i plàstica.
Teatre, robòtica i música per infantil no ho va acceptar.
Robòtica, amb la gent apuntada està bloquejada, de moment no se sap com acabarà el tema.
Teatre a partir de 1r.
Hi ha molta decepció per la música perquè finalment ha sigut un no. Es continuarà treballant per
aconseguir que es pugui fer una extraescolar de música.
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