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Acta de reunió de la Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes 
de l’Escola Heura (AMPA) 

Data: Dijous 6 d’octubre de 2011  
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 21.45 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
Assistents 
 
Laia Alonso – P5 
Fabiola Benavente – P5 i 3r 
Núria Campo – P3 i 1r 
Oriol Díaz – P5 
Cristina Farran – P5 i 3r 
Mari Carmen Figueres – P3 
Edith Gimeno – P5 i 5è 
Esther González – P4, 2n i 4t 
Oriol Homar – P3, P5 i 3r 
Laura Llosa – P3 i P5 
Naia Nota – 3r 
David Ortega – P4 
Àngels Santaularia – 2n i 6è 
Rafa Uzñate – P5 i 3r 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Consell Escolar (juliol i octubre) 
2. Activitats extraescolars 
3. Casal d’estiu 
4. Comissions 
5. AMPA solidària 
6. Torn obert 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Consell Escolar (juliol i octubre) 

Consell escolar 4 de juliol de 2011: 

 Es van explicar les proves de competències bàsiques de 6è, amb resultats no massa 
bons en matemàtiques i català (resultats per sota de la mitjana de Catalunya), en canvi 
bons resultats en castellà i en anglès (en aquest cas estaven per sobre de la mitjana). 
L'escola va analitzar les resultats i treballaran el que considerin oportú 

 Van explicar també les resultats del alumnes que van anar a 1er ESO al Josep Pla (de 
la resta d’alumnes que van a escoles privades o concertades no se’n té informació). 
Dels quinze alumnes 10 van obtenir bons resultats, 4 passaran amb alguna pendent i 
1 repetirà 
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 Pel que fa a les extraescolars, es van aprovar les propostes fetes per l’AMPA. Es va 
demanar poder fer el SAT el setembre, i es va aprovar 

 Sobre les matrícules, van explicar com van anar les matrícules de cara al curs 
2011/2012, quan a P3 no es van omplir en 1a opció totes les places, amb la segona 
opció sí que es va omplir, però a inici de setembre hi ha hagut baixes i no s'ha omplert 
el curs (21 alumnes) 

 Pel que fa a la festa de fi de curs, l’espectacle no va agradar massa. Es va comentar 
també que hi va haver una mica de descoordinació pel que fa al berenar, no es van 
treure les coques al pati i el cava es va servir tard. Per evitar que la feina la facin 
només els delegats o una part de pares i mares de les classes que els pertoca 
organitzar els actes de l’escola assignats, es va comentar que a les reunions de classe 

de principi de curs s’haurà d’explicar que entre tots els pares i mares de 2n organitzen 
les jornades Culturals i els de 4t la festa de final de curs 

 Es va explicar que amb romanent de l’Escola es pintaria l’interior de l’edifici. Finalment, 
i gràcies a l’assegurança cobrada degut a les goteres que hi va haver, també s’ha 
pogut pintar la part de la façana més malmesa 

 Pel que fa a la sol·licitud de beques i ajuts, enguany les famílies han fet més peticions 
de beques de menjador. Es comenta però, que cada vegada seran més restringides ja 
que s’ha de justificar algun ingrés per a poder optar a l’ajut 

 Finalment, es comenta que l’Edith Gimeno ocuparà la plaça vacant de la Montse 
Veges, ja que aquesta deixa el consell perquè ja no té fills a l’escola 
 

Consell escolar 3 d'octubre de 2011: 

 Degut a les inundacions i a l’inici de curs amb els pintors a l’escola, no s’ha pogut 
acabar la memòria del curs anterior i per tant, de moment, no es presenta 

 Es presenta la proposta de sortides de curs 2011/2012, que s'aprova. Algunes sortides 
no està clar que es puguin fer, ja que depenen de si finalment ens arriba el pressupost 
per fer-les 

 Referent a l’equip humà, comenten que la jubilació de la Teresa no es cobreix degut a 
la contenció econòmica, la Mercè (TEI de P3) està de baixa i tampoc es cobreix, hi ha 
noves mestres a 3r (Èlia), i a P5 (Marta, que fa reducció de jornada i les hores de la 
tarda les fa la Sílvia) 

 S’ha aprovat el calendari del curs 2011/2012, amb la reducció de jornada el 22 de 
desembre i de l'11 al 22 de juny 

 Ara a l'octubre es faran les proves de competències bàsiques els alumnes de 5è, i al 
mes de maig faran les proves als de 6è 

 S’ha adaptat la carta de compromís facilitada pel Departament d’Ensenyament, i s’ha 
passat a inici de curs per tal que les famílies la signin si hi estan d’acord 

 Servei Educatiu Personalitzat (SEP): El SEP és un servei per a nens amb alguna 
dificultat d’aprenentatge. L’escola sempre l’ha fet dins l’horari escolar mitjançant la 
tasca de la Marta Baró o bé amb el desdoblament dels cursos. Enguany el 
Departament demana que cinc hores d’aquest servei es faci fora de l’horari escolar i el 
claustre no hi està d’acord perquè no els permetria seguir fent el desdoblament de les 
classes ja que amb aquest nou plantejament hi hauria mestres que entrarien més tard. 
Però sobretot van manifestar que no volen estigmatitzar els nens havent-me de quedar 
a l’escola un cop els altres companys ja han marxat.  De moment, l'escola s'ha plantat i 
resten a l’espera del requeriment del Departament 
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 Pel que fa a la imatge del centre, informen que han quedat molt satisfets de l’empresa 
que ha pintat l’escola i que només falta pintar una part del pati de parvulari. Finalment, 
i gràcies a l’assegurança cobrada pel sinistre de les goteres que hi va haver el mes de 
juny, també s’ha pogut pintar la part de la façana més malmesa 

 S’aproven les extraescolars proposades des de l’AMPA 
 Balanç  de matrícula: Finalment s’han emplenat quasi bé tots els cursos, a inici del 

mes d’octubre les matricules són:  
P3  21 
P4 23 
P5 24 
1r 24 
2n 24 
3r 23 
4t 24 
5è 23 
6è 23 

 S’informa que les jornades culturals seran el 5 de maig, amb la temàtica El temps dels 
avis, el temps passat. La proposta inicial és fer part de la jornada a la plaça Bacardí 

 S’informa que ja hi ha en marxa la nova màquina de fotocòpies multifunció, i s’han 
instal·lat dues xarxes de connexió. Aquesta nova màquina ha de permetre estalviar en 
tintes d’impressora, així, els diners que l'Escola s’estalviï respecte al que gastava 
abans els donaran a l'AMPA 

 Torn obert: es va explicar que l’escola està buscant alternatives per fer l’espectacle de 
Nadal en un recinte més adient del que hi ha a l’escola 
 

2. Activitats extraescolars 

De les activitats extraescolars ofertades, s'han omplert: piscina, teatre, bàsquet. No 
s'han omplert: aeròbic, patinatge. 
 
Es mirarà de cara a l'any vinent de buscar una nova fórmula d'ofertar les extraescolars, 
com per exemple tancar-les abans de vacances i així les famílies poder-se planificar 
abans i saber amb temps si es fan o no. 
 
 
3. Casal d'estiu 

Com que ja fa tres anys que no es fa Casal d’estiu per manca d’inscrits, es planteja de 
suprimir aquesta comissió i no ofertar més casal. S'aprova a la reunió no fer més la 
comissió, i s'informarà a l’assemblea general d'aquesta decisió. 
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4. Comissions 

S'informa de les comissions que hi ha: 
 Festa de fi de curs: no cal crear comissió, ja que l’organització va a càrrec de 

tots els pares i mares de la classe de 4t 
 Jornades culturals: l’organitza la classe de 2on conjuntament amb els mestres 

de l’Escola 
 Comissió de menjador 
 Gegantona: nova comissió que es crea per promoure les sortides  
 Llibres 
 Enfila't 
 Web 

 
Properament es farà arribar un document a les famílies per promoure que els pares i 
mares s'apuntin a les comissions a fi de donar un cop de mà en els diferents àmbits 
que les composen. 
 
 
5. AMPA solidària 

S'informa que a la propera assemblea general de l'AMPA, es plantejarà què fer amb 
l'ajut econòmic que es dóna a través de l'AMPA solidària, ja que es va adquirir aquest 
compromís a l’assemblea de l'any passat. 
 
 
6. Torn obert 

L'Oriol Homar informa d'una família que ha demanat de no pagar la part de la quota de 
l'AMPA corresponent a les sortides, ja que expliquen que no volen que el seu fill faci 
les sortides, i volen que s'exposi la seva situació a la junta de l'AMPA. S'acorda a la 
reunió que han de pagar la quota íntegra sense descompte, ja que a l'AMPA està tot 
socialitzat (llibres, piscina de 2n, colònies de 6è, etc), i no es pot fer cap excepció. 
 
En David Ortega ha fet arribar la demanda d'unes famílies de P4 que volen saber què 
es fa al SAM, ja que s'han trobat el cas d'un nen que no hi vol anar perquè no el 
deixen estar amb els grans a fora el pati. S'acorda que les mares ho parlin amb la 
Carme Prats, i si no es troba un acord, que ho comuniquin a la junta de l'AMPA. 
 
També unes mares de P4 volen saber com s'organitzen els monitors a l'hora de dinar 
a parvulari.  S'informa que properament 7i Tria farà una reunió informativa sobre el 
servei de menjador, i allà els explicaran el funcionament del menjador. S'informa 
també que durant el mes d'octubre hi haurà un monitor de reforç, i a partir de 
novembre hi haurà la possibilitat de tenir més monitors en pràctiques. 
 
  
 


