
Reunió Junta Directiva – AMPA Escola Heura 

Data: 8 de Novembre. 

Assistents: 
Tresa Molié, Edith Gimeno, Laura Ródenas, Marcos Cuenca, José Carnero, Marisol Bernal, 
Montse Esteve, Xavier Aroca, Gemma Amorós, Oriol Homar, Josep Villagrasa, Esther, Lluis 
Mas, David Perea 

1. Presentació nous delegats: 

P3 Esther  1er Josep  4rt Marta 
 Mònica   Marcos   Xavi 
P4 Edith  2on Montse  5è Gemma 
 Laia   Marisol   Tresa 
P5 Olga  3er Núria  6è Tresa 
 Montse   Gisela   Gemma 
 
2. Consell Escolar 

 Pressupost de sortides 2010/11 congelat. Igual que el 2009. Sembla que es pot 
negociar millor els preus amb els autocars (sense disminuir la seguretat). L’Escola 
segueix amb les mateixes sortides que l’any passat. 

 Piscina P3. Després  del malestar de l’Escola per haver admès nens de P3 a una 
activitat extra escolar a P3, després que el Consell Escolar votés que no, s’ha acordat 
que els nois de P3 que van a piscina, no van amb el trenet que organitzem des de 
l’AMPA, però la plaça al SAFA se’ls manté. Hem acordat que hi haurá un punt de 
l’ordre del dia a l’Assemblea General. 

3. Eleccions al Consell Escolar 

S’ha de renovar 2 càrrecs, de totes maneres, l’any vinent s’ha de renovar un altre, pel que seria 
bo ja tenir més gent que pugués quedar com a substituts per aquesta baixa, i per possibles 
baixes no previstes. Es recorda que són 4 ó 5 reunions a l’any els dilluns a 17:30. S’anima als 
pares a que es presentin. 

4. Assemblea General 

S’aprova fer la l’Assemblea General el 29.11.2010. (DESPRÉS S’HA CANVIAT PEL 
22.11.2010) 

S’enviarà ordre del dia en breu. 

5. Comissions. 

S’acorda que a l’Assemblea es lliurarà el document on es descriuen les diferents comissions 
per tal que els pares s’hi apuntin. 

6. Precs i preguntes 

S’ha proposat canviar el dia de les reunions del primer dilluns de mes al primer dijous de mes, 
sense que hi hagi hagut cap comentari en contra. Pel que s’aprova el canvi, i la primera reunió 
tindrà lloc el dijous 2.12.11. 

La Montse planteja que ja que set i Tria es preocupa que cada cop el menjar sigui més sa i 
cada cop més ecològic, per què no tractem de millorar l’aigua que veuen els nostres fills a 
l’escola ja que segons l’OMS l’aigua de Barcelona (i de moltes ciutats), no té la qualitat 
requerida. S’acorda que es comentarà a l’Assemblea i s’estudiarà al llarg d’aquest curs. En cas 
que es cregui oportú, i com que cal fer una inversió, avans de fer res es consultarà amb tots els 
pares. 

La reunió s’acaba a les 21:45 sense més intervencions. 


