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Acta de la reunió de la Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Escola Heura (AMPA)        
 
 
Data: Dijous 1 de desembre de 2011  
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 21.20 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Comissions 
2. Reunió de la comissió de menjador 15.11.11 
3. Geganta 
4. Festa de Nadal 
5. Seguiment de temes amb la direcció de l'Escola 
6. Reunió temps de barri 
7. Programa de xerrades 
8. Torn obert 
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso - P5 
Mar Ayala – 1r 
Montse Bernabeu – 1r 
Núria Campo – P3 i 1r 
Marcos Cuenca – 2n 
Oriol Díaz – P5 
Cristina Farran – P5 i er 
Carme Figueres – P3 
Edith Gimeno – P5 i 5è 
Esther Gonzalez – P4, 2n i 4t 
Tatiana Gonzalez – 6è 
Oriol Homar – P5 i 3r 
Rafael Roig – 4t 
Rosa Sacristán – 3r 
Rafa Uzñate – P5 i 3r 
Josep Victor – 6è 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Comissions 
 
Es presenten els membres de les diverses comissions. Properament es penjarà 
aquesta informació a la web. 
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2. Reunió de la comissió de menjador 15.11.11 
 
Com que darrerament es rebien moltes peticions de canvis de menús sovint sense 
criteris mèdics darrera, es va acordar d'oferir tres tipus de dietes: dieta musulmana, 
dieta vegetariana (amb un increment d'1€) i dieta normal. 
 
També es va acordar que a P3 des del dia 1.12.11 ja no es donarien berenars, ja que 
amb la reducció horària s'ajuntava el dinar amb el berenar. 
 
Pel que fa a la decoració del menjador, 7 i Tria va demanar de decorar-lo per Nadal, 
però l'Escola no ho va veure bé ja que consideren que els alumnes la plàstica ja la 
treballen durant les hores lectives, i tampoc veuen bé que la decoració la facin els 
monitors sense els nens. Per tant, s'acorda que 7 i Tria no decorarà el menjador. 
 
Pel que fa als medicaments homeopàtics, s'acorda que a poder dispensar aquests 
medicaments caldrà la recepta mèdica corresponent, tal i com es fa amb la resta de 
medicaments. 
 
7 i Tria va informar dels resultats de la darrera analítica feta a la cuina i als aliments, i 
tot ha sortit correcte. 
 
 
3. Geganta 
 
S'ha rebut la convocatòria de la trobada de gegants escolars de Catalunya. Es passarà 
la convocatòria a la nova Comissió de geganta, per tal que organitzin la sortida. 
 
 
4. Festa de Nadal 
 
Es farà la festa de Nadal el dia 21 de desembre, i es farà als lluïsos d'Horta. Els 
mestres aniran als lluïsos prèviament per tal d’organitzar els aspectes logístics de la 
festa. 
 
 
5. Seguiment de temes amb la direcció de l'Escola 
 
A la darrera reunió de la Junta de l'AMPA una mare va exposar els dubtes referents al 
nivell de matemàtiques de 6è, i es va acordar que des de la Junta es miraria d'aclarir el 
tema amb l'Escola. Així doncs, des de l'Escola han informat que es segueixen les 
directrius que es donen des del Departament d'Ensenyament. L'Escola també ha 
comentat que amb el seguiment que fan dels alumnes que van a ESO, no han detectat 
que el nivell dels ex alumnes sigui dolent, ja que veuen que els alumnes poden seguir 
correctament les matemàtiques de 1r d'ESO. 
 
Des de l'Escola fan saber també que estan oberts a les famílies que vulguin tenir més 
informació i donar les explicacions necessàries. 
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6. Reunió temps de barri 
 
El dia 23.11.11 des de la Junta de l'AMPA es va assistir a una reunió sobre el 
programa "Temps de barri" de l'Ajuntament de Barcelona. 
 
“Temps de barri” era un programa que acabava a finals de l’any 2011, que buscava 
potenciar el teixit associatiu dels barris i els projectes que en sortissin. Un dels 
projectes que va sorgir d’aquest programa van ser els patis oberts (obertura dels patis 
de les escoles que ho demanen els caps de setmana i festius). 
 
Es va informar que el nou Ajuntament no seguirà amb el programa “Temps de barri”, i 
que només seguiran amb l’obertura dels patis escolars. Volen potenciar la vessant 
educativa de l’obertura dels patis, dinamitzant activitats esportives o artístiques que 
puguin dur a terme entitats dels barris. 
 
“Temps de barri” també comptava amb la figura d’una coordinadora per districte, que 
ajudava les diverses entitats i associacions del barri a coordinar-se entre elles, 
potenciava les relacions i donava suport en la posada en marxa de projectes com els 
patis oberts, etc. Aquesta figura també desapareix, i pel que fa als patis oberts, una 
empresa subcontractada per l’Ajuntament farà part de la feina de la coordinadora. El 
que es perd, ja que de moment ningú farà, és tota la feina de coordinar les entitats per 
potenciar la col·laboració entre elles. 
 
 
7. Programa de xerrades 
 
S'informa de l'oferta d'accions formatives per al curs 2011-2012 del "Programa  de 
suport educatiu a les famílies". Cal triar les dues xerrades que estaríem interessats a 
demanar per a aquest curs. 
 
Per votació, les xerrades escollides són: 
 
• Autoritat i límits 
• Desenvolupament físic, psicològic i emocional de l'infant i l'adolescent 
 
Es portarà aquesta proposta al Consell Escolar per tal de tramitar la petició de les 
xerrades. 
 
 
8. Torn obert 
 
Un pare informa de l’organització Coop57, com a possibilitat de projecte per a l'AMPA 
solidària. S'acorda que es faci arribar aquesta proposta a la nova comissió d'AMPA 
solidària. 
 
Un pare demana d'ofertar de nou de cara al gener aeròbic com a extraescolar (el mes 
de setembre no es va omplir i no es va poder tirar endavant). S'acorda ofertar de nou 
l'extraescolar per al mes de gener, i si hi ha quòrum, es tirarà endavant. 
 
  


