
 
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DIJOUS 2 DE DESEMBRE DE 2010 
 
Assistents: 
 
Marisol Bernal 
Oriol Díaz 
Cristina Farran 
Esther Gonzalez 
Oriol Homar 
Mònica Manso 
Eva Nabau 
Olga Sorribas 
Damma Prudencia  
M. Teresa Pujol 
Rafa Uzñate 
 
1. Informació sobre la reunió de la FAPAC al districte 
 
L’Oriol Homar informa que a la reunió de la FAPAC només hi van assistir 
dos representants de les AMPES del districte: Escola Jovellanos i l’Esola 
Heura. També hi va anar un representant d’una escola de Gràcia que volia 
engrescar a les AMPES del districte d’Horta Guinardó a participar en el 
projectes de la FAPAC. 
 
La proposta de la FAPAC és la de crear una xarxa d’AMPES d’escoles 
properes amb la finalitat d’optimitzar recursos com poden ser compartir 
espais, unificar casals, etc. Des de la FAPAC tenen interès en coordinar 
aquesta futura xarxa i demanen que una de les escoles lideri la relació entre 
les AMPES dels centres educatius. Per fer aquesta tasca oferiran un curs de 
formació d’una tarda de durada pels representants del Consell Escolar. 
 
2. AMPA solidària / ajuts famílies escola 
 
2.1. Pel que fa a la presentació que van fer els responsables del 
projecte subvencionat per l’AMPA solidària “Agermanar Fetendoni. 
Associació solidària Escola Dagons”, l’Eva Navau, va comentar que 
va ser molt interessant i que fora bo que els nens i nenes de l’escola 
pugessin veure-la. La resta d’assistents hi van estar d’acord i es va 
acordar que la Junta de l’AMPA ho comentaria a l’Eugeni per veure si 
creien interessant que els responsables del projecte tornessin a fer 
una presentació però aquest cop adreçada als nens i nenes.    
 



2.2. A l’Assamblea General de l’AMPA una mare va proposar que, a banda 
de l’aportació econòmica que fa l’AMPA a projectes de fora l’escola, 
s’establissin alguns tipus d’ajuts o bonificacions per a les famílies 
nombroses de l’escola. 
Atès que el pressupost per l’any 2010-2011 ja està tancat i aquest ajuts no 
es poden aplicar, es va acordar que l’AMPA recollirà les propostes d’ajuts 
que suggereixin les famílies per presentar-les a l’Assamblea General de 
l’AMPA de l’any 2011. La data màxima per rebre aquestes propostes serà l’1 
d’octubre de 2011. 
 
3. Casal d’estiu i propostes d’activitats externes a l’escola per a la 
setmana de vacances del mes de març 2011 
 
3.1. Casal d’estiu 
 
El mes de gener es farà un sondeig per saber quantes famílies estan 
interessades en apuntar els seus fills al Casal d’Estiu de l’escola per tal de 
saber si hi ha suficient demanda per fer-lo . En cas de no arribar al nombre 
mínim d’infants es proposa de parlar amb l’AMPA del CEIP Can Carabassa 
per tal de concretar una reserva de places preferent pels alumnes de 
l’escola Heura. 
 
3.2. Activitats externes a l’escola per a la setmana de vacances del mes de 
març 2011 
 
A la bústia del correu electrònic de l’AMPA arriben propostes per fer 
activitats durant la setmana de vacances del mes de març 2011 i  s’acorda 
de penjar-les a la web de l’AMPA per tal que les famílies les puguin 
consultar. 
 
4. Comissions 
 
Les diferents comissions estan completes, però tot i així s’accepten nous 
membres. 
 
Pel que fa a la comissió de la Revista Enfila’t hi ha dues mares, la Mònica 
Manso i l’Eva Navau, que proposen de continuar-la però en format 
electrònic, amb més seccions i que sigui més participativa. Aquests propers 
mesos treballaran en el disseny i s’intentarà que estigui enllestida per Sant 
Jordi. 
 
 
 



5. Altres 
 
5.1. Es proposa que la bústia de correu ordinari que hi ha al costat del taulell 
d’anuncis de l’entrada que estava destinada a rebre suggeriments per temes 
relacionats amb la seguretat es reconverteixi en bústia general de l’AMPA 
de l’escola i que serveixi per recepcionar qualsevol informació relacionada 
amb l’AMPA. 
 
5.2. S’acorda que a partir del mes de març de l’any vinent les comunicacions 
de l’AMPA només es faran a través del correu electrònic, exceptuant 
aquelles famílies que ja han demanat que se’ls hi siguin lliurades les 
comunicacions de l’escola en suport paper. 
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