
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'AMPA. DIJOUS 7 D’ABRIL DE 2011           
 
Assistents: 
 
Laia Alonso – P4 
Xavier Aroca – 4rt 
Núria Campo - P5 
Marcos Cuenca – 1er 
Oriol Díaz – P4 
Montse Esteve - 2on 
Cristina Farran – P4 i 2on 
Esther González – P3, 1er i 3er 
Oriol Homar – P4 i 2on 
Eva Nabau - 2on 
Maria Teresa Pujol – 5è 
Olga Sorribas - P3 i P5 
 
 
 
 
1. Nous estatuts de l’AMPA 
 
L'Oriol Homar va anar a una reunió sobre l'elaboració dels nous estatuts de l'AMPA. Ara 
mateix amb els estatuts actuals estem fora de la llei, i tenim de termini fins el 2 d'agost per 
presentar la proposta de nous estatuts (a partir d'aleshores, si no tenim nous estatuts no 
podríem rebre subvencions). Com que a la Junta de l'AMPA no hi ha cap jurista, es farà 
una crida per si hi ha algun pare jurista que pugui donar un cop de mà en l'elaboració dels 
nous estatuts.   
 
 
2. Jocs florals 
 
La Montse Esteve fa un resum del que està preparant la comissió de cara als jocs florals, i 
es resolen alguns dubtes logístics. 
 
 
3. Casal d’estiu 
 
Es comenta els resultats obtinguts de la crida feta del casal d'estiu, que han estat molt 
pobres. Es destaca l'esforç que s'ha fet per homologar el casal i preparar la proposta de 
casal des de 7 i Tria, per tant és possible que veient el poc èxit de la crida, l'any vinent ja 
no s'oferti el casal. Es comenta que s'ha contactat amb l'AMPA de Torrent de Can 
Carabassa perquè reservin per al seu casal uns dies d'inscripció per als alumnes de 
l'Escola Heura. 
 
 



4. Festa de fi de curs 
 
Es recorda als delegats de 4t que cal començar a moure l'organització de la festa de fi de 
curs (el més urgent és contactar el grup d'animació, i veure si cal reservar una tarima a 
l'Ajuntament per al grup). La Núria Campo comenta que caldrà tenir en compte al·lèrgies i 
altres intoleràncies alimentàries, per poder oferir alternatives als nens que en pateixin. 
 
 
5. Comissió de menjador 
 
S'explica la reunió que es va fer entre la Comissió de Menjador, l'Escola i 7 i Tria. 
L'Eugeni va explicar que unes analítiques fetes per 7 i Tria havien sortit alterades 
(concretament l'enciam) en dues ocasions; 7 i Tria va explicar que el motiu que hagin 
sortit alterades és una errada de procediment del laboratori, i que tot és correcte. La 
Comissió de Menjador va comentar el tema del repetir, i la posició de 7 i Tria és que no 
deixen repetir de proteïnes (2on plat), però sí de 1er plat.  
 
A banda, l'Eugeni va comentar que ha arribat una proposta del CAP d'Horta per a fer uns 
tallers sobre l'obesitat a l'Escola, que es faran de cara al curs vinent. 
 
 
6. Enfila’t 
 
L'Eva Nabau comenta que està tot a punt per a treure el primer número. El butlletí sortirà 
el dia 15 d'abril. 
 
 
7. AMPA solidària 
 
En breu es farà ja la crida de la nova convocatòria de l'AMPA solidària. 
 
Pel que fa a l'ONG escollida el curs passat, s'ha contactat amb ells per valorar quina acció 
es podria fer per difondre el seu projecte. L'Escola per la seva banda opina que 
determinades activitats no són viables, ja que a l'Escola ja es fan activitats similars amb 
d'altres ONG. Finalment es decideix que es demanarà a l'ONG si poden organitzar una 
activitat extraescolar per al curs vinent 
 
 
8. Marxandatge de la Gegantona Heura 
 
Des de l'AMPA es faran uns mocadors per poder-los vendre a la festa dels Jocs florals i a 
la festa de fi de curs, i que es puguin usar a les sortides de la Gegantona. 
 
 
9. Precs i preguntes 
 
L'Oriol Homar comenta que 7 i Tria a la reunió que va fer a principi de curs va repartir un 
dossier amb el funcionament del servei de menjador. Aquest quadern només el tenen els 
pares que van assistir a la reunió, i properament es farà arribar a totes les famílies de 
l'Escola. 



 
S’explica que la protecció de les columnes del pati està malmesa, i caldria canviar-la. Es 
demanarà pressupost per tirar-ho endavant. 
 
L'Oriol Homar explica que l'Eugeni té pendent una reunió amb el Consorci d'Educació per 
veure si financen les millores que hi ha pendents de l'Escola (lavabos, pintura de la 
façana, etc). Si finalment el Consorci no es compromet amb aquestes accions, 
s'estudiaran amb l'Escola vies alternatives per avançar amb el tema. 
 
Sobre la llista de distribució de l'AMPA, s’informa que només hi ha 8 famílies que no han 
autoritzat l'ús de la seva adreça de correu electrònic per a les comunicacions de l'AMPA; 
aquestes famílies rebran les comunicacions en paper, la resta de famílies rebran les 
comunicacions per correu electrònic. 
 
S'acaba la reunió a les 21.45 hores. 
 
 
 
 
 
 
 


