
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA. DIJOUS 3 DE FEBRER DE 2011           
 
Assistents: 
 
Laia Alonso – P4 
Gemma Amorós – P5 i 5è 
Xavier Aroca – 4rt 
Montse Bernabeu – P5 
Núria Campo - P5 
Marcos Cuenca - 1er 
Oriol Díaz – P4 
Cristina Farran – P4 i 2on 
Esther Gonzalez – P3, 1er i 3er 
Oriol Homar – P4 i 2on 
Eva Nabau - 2on 
Montse Solsona – P5 i 4rt 
Olga Sorribas - P3 i P5 
 
 
1. Resum del Consell Escolar 
 
En el darrer Consell Escolar es va explicar el nou projecte de les mainaderes, proposat per 7 i 
Tria: els alumnes de 5è i 6è, de manera voluntària, pugen a despertar de la migdiada els nens de 
P3 i P4, i els ajuden a calçar-se, etc. L'Àssun ha fet la formació dels alumnes que pugen a 
parvulari (per a que els alumnes sàpiguen en què han d'ajudar i què han de deixar que els petits 
facin sols). Els mestres, a partir de com funcioni aquesta experiència, es plantejaran que enlloc de 
ser una activitat voluntària sigui obligatòria. 
 
 
2. Jornada intensiva del mes de juny 
 
Tal i com ja va informar l'Escola en una circular, el Departament d'Ensenyament ha aprovat que 
l'Escola Heura faci jornada intensiva el mes de juny. Al poder fer aquesta jornada intensiva, 
l'Escola ha proposat tornar a fer les jornades culturals d'enguany en dissabte, en comptes de fer-
les un divendres per la tarda tal i com s'havia acordat a principis de curs; com que ni l'Escola ni 
l'AMPA ha rebut opinions en contra d'aquest canvi, es deixen les jornades culturals per al dissabte 
30 d'abril. 
 
 
3. Presentació del projecte de l'AMPA solidària a l'alumnat de l'Escola 
 
Es comenta que s'ha informat l'equip directiu de l'interès de l'AMPA en contactar amb l'ONG que el 
curs passat va rebre la subvenció de l'AMPA solidària, per a que faci una presentació del seu 
projecte a l'alumnat de l'Escola. 
L'equip directiu comenta que donat que dins l'activitat docent ja es duen a terme altres accions de 
solidaritat i cooperació amb ONGs, caldrà veure quines activitats proposen des de l'ONG per 
valorar si es poden incloure dins l'horari lectiu o bé cal optar per a fer-ho fora d'hores lectives (que 
l'AMPA organitzi una jornada amb l'ONG, per exemple). 
 
Es decideix que la Junta de l'AMPA contactarà amb l'ONG per tal de saber quines possibilitats de 
col·laboració hi ha, i es faran arribar aquestes propostes en una reunió de la Junta de l'AMPA. 
 
 



4. Seguiment de les comissions 
 
4.1. Casal d'estiu 
 
S'informa que s'han fet els tràmits per tal d'homologar el casal d'estiu; així, si finalment aquest curs  
es fes un casal d'estiu, aquest estaria homologat. 
 
Durant aquest mes de febrer es farà un sondeig a les famílies per tal de saber si hi ha prou 
demanda per a fer el casal; en cas positiu, es demanarà a 7 i Tria que faci una proposta de casal. 
Si el resultat del sondeig és negatiu, es contactarà amb les escoles amigues per tal que ens 
reservin un nombre de places als seus casals. 
 
S'aprofita per comentar que aquesta comissió està buida i que per tant està oberta a qui vulgui 
formar-ne part. 
 
4.2. Jornades culturals 
 
Es recorda que les jornades culturals d'enguany seran uns jocs florals, i es comenta que els 
mestres han demanat que es comenci a treballar en el tema. 
 
L'Eva Nabau, que ha vingut en representació de les delegades de 2on, farà arribar aquesta 
informació a les delegades, per tal que 2on ja comenci a treballar-hi. 
 
4.3. Revista Enfila't 
 
Es comenta que ja s'ha definit el nou format de la revista, que serà digital: es farà en forma de bloc 
i també s'enviarà un butlletí electrònic per a fer-ne difusió. El primer butlletí sortirà per Sant Jordi. 
 
La idea és que aquest bloc compti amb la participació tant de pares, mestres com nens, i es 
recalca que l'èxit d'aquesta publicació serà la participació de tota la comunitat. Es comenta que 
fóra bo que els delegats potenciïn la participació de les seves classes a la nova revista. 
 
4.4. Menjador 
 
Es comenten les impressions extretes de la darrera visita que aquesta comissió va fer un migdia a 
l'Escola: 
 
 Es detecta que passa molt sovint que hi ha canvis en el menú 
 Pel que fa a la quantitat de menjar, es considera normal. En principi sembla que només es pot 

repetir del primer plat. 
 Es fa anar bastant ràpid als alumnes a l'hora de menjar, segurament per la necessitat de fer 

torns de menjador. En aquest punt, hi ha divergències d'opinió entre els assistents, hi ha qui 
corrobora aquestes presses i d'altres pares no tenen aquesta percepció. 

 Sorprèn el silenci en què mengen els nens.  
 

Es decideix que a la reunió que la Junta de l’AMPA té pendent de fer amb 7 i Tria es comentaran 
tots aquests aspectes. 
 



5. Passejades de la Gegantona Heura 
 
La direcció de l’Escola va comentar a la Junta que han convidat la Gegantona Heura a diversos 
actes, per tant es comenta que estaria bé tenir un grup de pares voluntaris per a treure la geganta 
més sovint. 
 
La propera passejada serà per les festes de Santa Eulàlia de Barcelona, i des de la Junta de 
l’AMPA es farà una crida per trobar voluntaris per passejar la geganta. 
 
 
6. Resum de la jornada de formació impartida per la FAPAC als membres del Consell 
Escolar 
 
La Cristina Farran, membre del Consell Escolar, va assistir a la jornada que la FAPAC va 
organitzar. En aquesta jornada, es van debatre aspectes com quin interès motiva els pares a 
formar part del Consell Escolar i les tasques que s’han de desenvolupar. En aquest sentit, la 
majoria va expressar que ho feia per a tenir un control del professorat i del funcionament de 
l’escola, i  també per exigir resultats a l’escola. La Cristina va fer una aportació allunyant-se 
d’aquesta línia i va defensar que per al bon funcionament d’una Escola els pares i mares, mestres 
i personal no docent han de sumar i treballar plegats. 
 
També es va parlar de la figura dels delegats de classe, quines funcions han de tenir, etc. En 
aquesta línia, des de l’AMPA de l’Escola es treballarà el tema amb l’Equip Directiu per tal de tenir 
clares quines són les funcions dels delegats a la nostra Escola i poder potenciar aquest agent. 
 
 
7. Precs i preguntes 
 
La Cristina Farran informa que es mirarà de reubicar el taulell que l’AMPA té a l’entrada de 
l’Escola, buscant una ubicació més idònia i que tingui més visibilitat que l’actual emplaçament. 
 
El Marcos Cuenca comenta que el Consorci El Far organitza activitats per a nens i nenes molt 
interessants, relacionades amb el port. Es decideix que es farà difusió d’aquesta organització i les 
seves activitats a través del futur bloc. 
 
El Marcos Cuenca també comenta que estaria bé apropar l’AMPA solidària al barri; se li proposa 
que a la propera convocatòria de l’AMPA solidària presenti una entitat que treballi al barri. Arran 
d’aquest comentari, es comenta que properament es començarà a moure el tema. 
 
Finalment l’Oriol Homar comenta que les notificacions de l’AMPA passaran a ser exclusivament via 
correu-e per a aquelles persones que hagin donat el seu consentiment a usar aquesta via; i que 
només es faran notificacions en paper a aquelles famílies que o bé no tinguin correu-e o bé no 
hagin donat el seu consentiment. 
 
S’acaba la reunió a les 22 hores. 
 


