CURS 2019-2020
ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA AMPA
ASSISTENS
Maria Eugènia Cantos (Directora Escola)
Laura Porzio (Presidenta)
Lilianne Marcó (Vicepresidenta)
Olga Badia (Secretaria)
Pares i mares: 35

Dia: dimarts 8 d’octubre de 2019
Hora: 18:00
Lloc: Lloc: Menjador Escola Joan Miró
C. Diputació, 21 08015 Barcelona

ORDRE DEL DIA
1. Renovació tres càrrecs de la junta de l’AMPA
2. Presentació del projecte AMPA 2019- 2020 per part del nou equip
3. Precs i preguntes

Maria Eugènia presenta el projecte del curs 2019-2020
La Maria Eugènia comença la seva intervenció dient que l’escola necessita l’AMPA i és d’agrair
que hi hagi gent que s’impliqui encara que a vegades no és fàcil posar-se d’acord. Agraeix a la
Laura els anys que han treballat juntes compartint el projecte d’escola i convida a la nova junta
a continuar amb el diàleg que s’ha establert en aquests anys.
Aquest any té un dia menys lectiu, 176 dies, així està establert en el calendari escolar.
Obres de manteniment.
L’any passat es va fer la cantonada, s’ha guanyat un espai públic important.
Aquest estiu sembla que es podria reformar la cuina, ja que va venir un tècnic de Consorci pel
tema de la reforma de la cuina. La cuina ja se sap des de fa anys que no compleix normativa,
s’ha de redissenyar.
Normalment quan ve un tècnic del Consorci interessant-se per un tema és que tenen previst
portar la reforma el següent estiu, així que estaran a sobre per a què es duguin a terme les obres
de la cuina l’estiu que ve.

Aquest any els professors tenen 6 ordinadors de sobretaula més pels despatxos i 2 portàtils.
També hi ha 13 Cromebox més per 4t i un armari per carregar-los.
El Consorci també va facilitar 3.000 euros per mobiliari pel bolet, con què aquest ja tenia el
mobiliari necessari s’han fet servir els diners per comprar unes taules que es poder apilar unes
a sobre de les altres per les aules d’anglès i per la biblioteca.
També s’han comprat catifes i coixins per 1r, es canviarà un armari de 6è i l’armari de megafonia,
con què els 3.000 euros no eren suficients per tot l’escola també n’ha posat una part.
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Matrícula
Totes les classes tenen 25 nens menys una que té 26.
Hi ha 10 nens SIEI, en relació a l’any passat n’han marxat dos a una escola especial i han
regularitzat dos nens que ja eren nens de l’escola i que recentment se’ls ha diagnosticat que
necessiten el Suport Intensiu de l’Escolarització Inclusiva.
A l’escola a part dels 10 nens SIEI hi ha com uns 40 nens amb necessitats especials diverses:
dislèxia, nenes que necessiten logopeda, etc.
Han reduït les hores de vetllador de 40 a 18, son monitors de suport (no són mestres) per nens
amb problemes de conducta. Ja està feta la demanda per augmentar les hores.
Plantilla
29 mestres i mig.
Nous 11 o 12, hi ha 4 reduccions de jornada.
Canvi de junta
Jessica > secretaria
Lluís > cap d’estudis
Projectes
1) Interculturalitat
De 1r a 4t es faran tallers amb Mestres del Món. Es vol lligar amb la festa de la Pau i la
Setmana Cultural.
2)
3)
4)
5)

Escola sostenible
Fruita a l’escola
Consell d’Infants
Petit Consell d’Infants

S’ha creat aquest any per els nens de 1r i 2n.
6)
7)
8)
9)

Camí amic i el tema de la Superilla
Atrapallibres
Educació viaria
Exit educatiu

El Consorci per fer reforç escolar ha creat el projecte Èxit educatiu. Es fa un reforç educatiu
a l’Institut amb gent que està estudiant graus per ajudar aquelles famílies que no tenen
temps o recursos per ajudar als seus fills en la tasca de l’aprenentatge.
10) Projecte lingüístic
S’està actualitzant els protocols i els recursos de com es treballen les llengües a l’escola
(català, castellà i anglès)
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Com es fa l’acollida dels nouvinguts, com es fan les classes, les hores de cada llengua, etc.
S’ha d’especificar tot.

11) El tema visual i plàstic serà la fotografia
A 5è hi ha el projecte, fem una pel·lícula i primer participarà en el Congrés de Ciències amb
temes sobre el canvi climàtic.
12) L’artista al centre
Finalment no s’ha pogut dur a terme perquè la il·lustradora amb la que es va contactar no li
han agradat les condicions de l’intercanvi.
13) Pla de xoc
El Consorci ha fet el Pla de Xoc pel tema de la segregació social, coordinat amb l’Ajuntament
de Barcelona.
A totes les classes de P3 i 1r ESO es poden tenir 2 nens/es amb problemes de segregació
social, és a dir que no poden pagar les quotes i l’escola ho ha d’assumir.
A partir de 3r el Consorci assumeix 400€ a la pública i 900€ a la concertada.
A cada curs s’incorporaran 2 nens/es nous noves a P3 i els que van entrar a P3 continuaran,
encara que hagin canviat de curs.
Finalitza la intervenció de la Maria Eugènia.

PRESENTACIÓ NOU PROJECTE DE L’AMPA
Part de la junta existent surt i hi ha un grup de gent que fa el relleu.
Es pretén fer una certa continuïtat però amb ganes d’engegar projectes nous.
3 objectius
1) Redefinir els serveis que ofereix l’AMPA: menjador, monitoratge i administració
2) Dinamitzar la participació de les famílies
3) Estructurar el funcionament (documentar procediments)

Junta, càrrecs
Presidenta: Marcela de la Rosa
Vice-presidenta: Lilianne Marcó
Tresorer: David Alonso
Secretaria: Ana Belmontes
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Secretari: Gerard Rius
L’estructura és continuista, es continua amb la vertebració dels projectes a través de
Comissions. Totes les decisions passen per l’assemblea.
Es crea la Comissió Permanent per la pressa de decisions urgents a través del WhatsApp.
Estarà formada per la Junta de l’AMPA, les dues coordinadores de delegats, representats de
la Comissió afectada, si s’escau. L’objectiu al crear la comissió permanent és organitzar i
coordinar les decisions i les actuacions a realitzar.
Comissions:
Menjador i temps de migdia
Festes i participació
Comunicació
Convivència
Extraescolars
Economia
Relacions externes

Menjador i temps de migdia, s’està fent ara mateix la valoració d’on estem.
Les assemblees seran a les 8:45 el tercer dimarts de cada mes. A les 8h la junta estarà
esperant als nouvinguts per donar-los la benvinguda i posar-los en antecedents. S’ha valorat
fer una assemblea al trimestre en horari de tarda.
La Marina en representació de la Comissió d’Extraescolars ens comunica que l’any passat no
es va poder portar a terme l’extraescolar de música però que de cara a l’any que ve es
tornarà a intentar.

Es procedeix a la votació per l’aprovació de la nova junta, es demana si hi ha alguna altra
candidatura però no hi ha cap altra proposta per liderar la Junta de l’AMPA. La votació és
unànime i per tant queda aprovat en assemblea la nova formació de la Junta de l’AMPA.
La Laura fa el traspàs de les claus de l’escola per simbolitzar el relleu i s’agraeix a la Laura i a
l’equip que surt la dedicació durant aquests anys.
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