
  

  

  

Acta junta oberta de l’Associació de famílies d’Alumnes de l’Escola  

Heura (AFA)   

 

Dilluns, 28 de Maig a les 20.30 h a l’Escola Heura.  

AGENDA  

1. Enfocament del curs 18/19 des de l´equip de mestres. Presència de l´Eugeni i el seu 

relleu.  

2. Resum Consell Escolar (CE)  

3. Proposta millores del pati de l´escola.  

4. Informació comissions (casal d´estiu, biblioteca, camí escolar, geganta, xerrades en 

família).  

5. Festa de fi de curs.  

6. Precs i preguntes.  

Assistents:   

Silvia Martinez P5 i 2n, Sandra Espada P4 i 2n, Noemí Herrero P5 i 2n, Carolina Martinez  

P5 i 2n, Laia Vila P5 i 3r, Oriol Dominguez P5 i 3r, Laura Morral P5, Núria Formariz P5 i 3r,  

Anna Molina P4 i 3r, Anna Nicodemus 3r i 5è, Marta Nicodemus P4, Miriam Nicodemus 

1r, Pau Molina P3, Carlos Porta 6è i 3r, Oriol Homar 6è i 4rt, Laia Echeverria P3, Alba 

Moseguí P3, Eduard 3r i 5è, Pau Garrido P4 i 3r, Sònia Linaza 3r, Jaume Pellisé 3r, Àlex 

P3. 

Equip directiu i docent:  

Eugeni Torres i Maite Pardina.  



Equip junta:  

Montse Bernabeu, Mireia Crespo, David Ros, Paula Caballero, Mireia Mestres, Ramon 

Torra, Loles Gonell.   

----------------------------------------------------------------------------------  

1. Enfocament del curs 18/19 des de l´equip de mestres.  

L´Eugeni ens fa saber que es jubilarà al setembre i ens presenta a la Maite (4t) 

com a nova directora de l´escola per a l´any vinent.  

Ens diuen que es donarà continuïtat a l'actual projecte de direcció de l´Eugeni, ja 

que encara continua vigent un any més. Per tant pel curs 19/20 la Maite presentarà una 

nova proposta de projecte directiu en funció de la plantilla amb la il·lusió d´anar 

construint, mantenint i millorant el projecte actual amb la col·laboració de tot el 

col·lectiu de l´escola (mestres, famílies, etc..)  

Un altre tema que han exposat és que la plantilla actual a poc a poc s’anirà 

jubilant; per tant, ja des de fa un parell d´anys, en la mesura de les seves possibilitats, 

estan intentant que els nous i les noves mestres vulguin treballar a l´escola i tinguin un 

perfil com per donar continuïtat al projecte educatiu. Com és el cas de l´Eva (P3) i la 

Marta (5è).  

Enguany, juntament amb l´Eugeni, també es jubila la Margarida (1r), per tant 

queden dues vacants.  

Ens expliquen que amb aquests canvis i amb intenció de tenir un referent potent 

i jove a cada cicle la repartició de les mestres a les classes pel curs 18/19 quedaran així:  

P3 Eva Labrador, com a referent de cicle infantil.  

P4 Carme Prats. 

P5 Eulàlia Sabadell a jornada completa.  

1r Marta Pelai., com a referent de cicle inicial.  

2n Tona Vallverdú.  

3r Núria Alay . 

4t Professor/a nou. 



5è Professor/a nou, els agradaria una persona que ja va treballar a l´escola i que vol 

tornar.  

6è Mariona Piqué. 

La Marta Baró tornarà a Educació especial i continuarà com a cap d´estudis, no serà 

tutora.  

La Sílvia Buil a Música.  

L’ Anna Bosch, Educació física.  

La Pilar Insa, Castellà i reforç Anglès.  

L’ Anna Jaen, de moment no se sap si tornarà o no, el que és segur que si no torna hi 

hauria un nou mestre suplent.  

No poden continuar perquè són substitucions, la Rebeca, d’Anglès i la Mariona de 

Música. 

Respostes a les preguntes dels pares:  

-La Maite ja no donarà classes encara que puntualment pot fer reforç, ja que vol 

dedicar-se plenament a la direcció i l´Eugeni li ha recomanat que sigui així.  

-La Maite des de l´abril està fent una formació complementaria de direcció que s´allarga 

fins al pròxim curs. A més, haurà de passar per un programa d´avaluació de directors.  

-L´Eugeni està content de jubilar-se, tancar una etapa molt satisfactòria a la seva vida i 

començar una altra amb ganes.  

-La Maite comença aquesta etapa amb il·lusió i moltes ganes i el suport dels companys 

que veuen en ella un gran potencial.  

Agraïments:  

-Mares i pares expressen el seu agraïment a l´Eugeni per la seva trajectòria a l´escola en 

especial els antics presidents d'AMPA la Damna i l´Oriol.  

-També expressem el recolzament i benvinguda a la Maite.  

2. Resum CE.  

- Valoració festa carnestoltes: 



Bona valoració.  S´exposa la demanda d'alguns pares i mares que els nens de P3 acaben 

molt cansats. Per tant, es podria fer un canvi de recorregut, però el CE considera per 

majoria no fer canvis. 

- Brot d´escarlatina:  

Es detecten casos d'escarlatina a P3 i 2n i des de sanitat es posen amb contacte amb les 

famílies afectades i el protocol que ha de seguir l´escola.  

-Pla de convivència: 

L´escola ja ha posat en marxa el pla de convivència que obligatòriament han de tenir les 

escoles, ens demanaran col·laboració per acabar d'elaborar-ho.  

- Inscripcions 2018/19: 

A P3 es queden dues famílies fora per sorteig, hi ha una vacant a P4 i una vacant a 5è.  

- Jornades culturals:  

S´aplacen al 2/6 a causa del mal temps.  

-Canvi dates reunions de classes de tancament de curs: 

Les noves dates són: cicle infantil 13/6, cicle inicial 12/6, cicle mig 19/6 i cicle superior 

5/6.  

-Centenari Parc del Guinardó:  

La sortida va agradar molt i es vol instaurar. Es farà una exposició amb dos dibuixos per 

classe de cada escola. L´escola ens informarà de les dates.  

- Ventiladors d'infantil:  

Es visiten les classes per veure la possibilitat d'aire condicionat i si hi haurà pressupost. 

No parlen de ventiladors, i des de l´AFA farem la proposta que els nens es treguin la 

bata.  

3. Proposta patis escola.  

Després de l´última reunió on es decideix per majoria fer una nova proposta d´ús dels 

patis i que es redueixi el futbol, es proposa engegar un projecte d’ús dels patis durant 

les estones de lleure i de l’espai migdia, aprofitant també la imminent obertura de 

l´espai de can Fargues.  



Es proposa construir un projecte de cara al pròxim curs entre els i les monitores, 

mestres, mares i pares. S´exposen diverses idees com que sigui un espai 

intergeneracional, un projecte en què ens pugui ajudar una empresa experta externa, 

també cal esperar a veure quina és la intenció d´ús per part de l´escola...  

També es comenta què passarà amb les persones que els infants poden trobar al parc  i 

viceversa i com es pot gestionar això.  

L´Eugeni a l'inici de la reunió ja ens havia comentat que l'1/6 es reunirà la comissió de 

seguiment del jardí can Fargues i que hi ha una part de veïns i veïnes una mica 

preocupats per l’ús que en pugui fer l’escola, a banda del fet que hi tingui accés directe.  

4. Informació comissions.  

-Casal  

El nombre d’ inscripcions ha estat un èxit, i finalment s’han ampliat el nombre de places 

per poder atendre a totes les famílies que havien quedat en llista d’espera.  

Per poder ampliar les places es va demanar a l´escola més espai i ens han cedit dues 

aules més. A més, la comissió es va reunir amb 7itria per tal de canviar la programació 

d’activitats amb l’objectiu de no col·lapsar els patis amb tots els infants presents a la 

vegada.  

Una mare comenta que de cara a propers anys s’hauria d’intentar agilitzar el temps 

d’espera a l’hora de donar resposta sobre la confirmació de plaça, ja que va haver 

d’esperar un dia i mig sense saber si tenia plaça o no, i estava pendent de tramitar la 

beca. Se li expliquen les raons i compartim que l´any vinent la resposta ha d’intentar ser 

més ràpida, i un cop s’arribi al nombre màxim de places ja no hi haurà la possibilitat 

d’ampliar-se i es tancaran inscripcions.  

S´informa que la data de la reunió informativa pels inscrits/tes serà el 14/6 a les 19h.  

-Resultats de les subvencions.  

Ens han aprovat dos projectes, el de socialització de llibres amb un import de 1.000 € i el 

de xerrades per a famílies amb 1.000 € més. Intentarem esbrinar si els dos que ens han 

denegat, el de colònies i el de casal, hi podem fer alguna al·legació.  

Una mare comenta que s´entén que la subvenció es destina a la causa per a la qual es 

demana i entenem que en la proporcionalitat del que s´ha demanat sí es així.  



-Geganta.  

P4 i P5 lideraran la sortida de la geganta a les festes de Font d´en Fargues, ens passaran 

la informació aviat.  

La sortida de la geganta a les festes d´Horta ja està encaminada.  

El Pau ens comenta un nou projecte per al final del seu pas per la comissió de la geganta 

que és la construcció d´un gegantó. La idea és que el projecte es vagi desenvolupant 

durant tot l´any vinent, amb la possibilitat de recuperar els tabalers, ball de 

bastons...dels tallers del curs passat. I acabar l'última festa del curs vinent amb la 

presentació  del gegantó.  

- Camí escolar.  

S´expressa la disconformitat amb el retard pel pagament del grup d´animació que va 

actuar a la festa del camí escolar de l’any passat. També es comenta la manca de 

resposta a les demandes per part d'una membre de la comissió del camí a la junta.  

La junta explica la manca d’informació i d’informació contradictòria que havia rebut 

sobre el tema i finalment s´arriba a la conclusió que hi ha hagut un malentès sobre 

quina era l'entitat que realment havia d´efectuar el pagament.  

Tot i que no s´arriba a estar d´acord es decideix que l´AFA de l´Heura assumeixi una part 

del pagament juntament amb Can Carbassa i en la mateixa reunió el Ramon dona els 

diners a l’Anna.  

-Jornades de famílies.  

La part de la comissió més centrada en temes de gènere i coeducació proposa dos grups 

de tallers enfocats a les famílies i al claustre.  

El primer té intenció de començar a finals d´octubre per treballar els rols de gènere amb 

el grup Coeducació que ja està treballant amb escoles.  

El segon podria començar a finals de novembre amb el grup Candela més enfocat a la 

part afectiva. 

La part de la comissió més centrada en educació emocional proposa una carrera de fons 

construint un projecte que sigui com una carrera de fons des de les famílies, escola, 

nens i nenes...reconèixer l´emoció i treballar-la conjuntament.  

Els proposen la Fundació Àmbit.  



 

5. Festa fi de curs.  

La classe de 4t fa un tastet de com serà la festa de fi de curs.  

6. Precs i preguntes.  

-Decidim fer un comiat i regal a la Margarida i l´Eugeni.  

Li cantarem la cançó de l´Heura l´últim dia de curs totes les famílies a l´entrada del matí. 

Si algú adapta alguna estrofa millor.  

Es buscaran opcions de regal amb la Nau.  

Possibilitat de pancarta.  

-Se sol·licita a la junta un calendari de reunions de tot el curs.  

- Se sol·licita a la junta la possibilitat de canvi del dia que es fa l´extraescolar de circ a 

dimecres com l´any passat. S’explica que el motiu pel qual passés a dimarts va ser la 

impossibilitat per part del tallerista de fer l’activitat en dimecres i perquè els dimecres 

es fa Teatre i era complicat compartir el pati amb les dues activitats.  

- Se sol. licita a la junta poder fer una reunió mensual.  

-Es proposa un sopar de fi de curs i es fa una crida per veure el quòrum.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    


