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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 2 de febrer de 2011  
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 21.20 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
 
 
1- Reunió de la Junta de l’AMPA amb l’Alcalde Xavier Trias 13.01.2012 
2- Consell de Barri de La Font d’en Fargues 18.01.2012 
3- Comissió de la geganta: properes sortides 
4- Comissió AMPA solidària: Matinal solidària 
5- Comissió d’extraescolars: anul·lació de la proposta d’aeròbic 
6- Informació sobre les jornades de portes obertes 
7- Programa  de suport educatiu a les famílies 
8- Torn obert 
   
 
Assistents 
 
Laia Alonso - P5 
Núria Campo – P3 i 1r 
Ton Clapés – 1r 
Marcos Cuenca – 2n 
Oriol Díaz – P5 
Carme Figueres – P3 
Edith Gimeno – P5 i 5è 
Tatiana González – 6e 
Oriol Homar – P3, P5 i 3r 
David Ortega – P4 
Damna Prudencio – P3 i 1r 
Rafael Roig – 4t 
Josep Víctor – 6è 
Dörte Seeger – P5 i 3r 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Reunió de la Junta de l’AMPA amb l’Alcalde Xavier Trias 13.01.2012 
 
L'Ajuntament va convocar un dinar de treball de l'alcalde Xavier Trias, la regidora de 
districte i el conseller d'educació del districte, amb els presidents de les entitats 
registrades del barri de Can Fargues (entre les quals hi ha la nostra AMPA). 
 
Des de l'AMPA vam aprofitar per entregar una carta a l'Alcalde amb les principals 
necessitats de l'Escola: 
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 Lavabos: vam aprofitar per fer saber al consistori que els lavabos del nostre 
centre estan força deteriorats i necessiten amb urgència uns arranjaments 
complerts 
 

 Hort de l'Escola: vam aprofitar per recordar que d'una banda, l’anterior 
consistori es va comprometre a reservar-nos una part del jardí de Can Fargas 
per a ubicar-hi l'hort de la nostra Escola, i de l’altra, que ens van obligar a 
deixar l'hort que teníem al carrer Aiguafreda per motius de seguretat 
 

 Accessos a l'Escola: vam informar que caldria millorar la seguretat dels 
accessos al nostre centre; l'entrada de l'Escola està en una vorera bastant 
estreta on, d'una banda, caldria posar una barana que separés la vorera del 
carrer i millorés la seguretat dels nostres alumnes, i d'altra banda, caldria 
veure si és possible ampliar la vorera eliminant la zona d'aparcament de 
cotxes de davant la façana de l'Escola 

 
 
Tant el conseller de districte com la regidora es van mostrar interessats a parlar amb 
més detall de les nostres peticions, i van comentar que ens convocaran tant a la Junta 
de l'AMPA com a la Direcció de l'Escola per treballar aquests temes. 
 
 
2. Consell de Barri de La Font d’en Fargues 18.01.2012 
 
El dia 18 de gener la Comissió de relacions exteriors de l'AMPA va assistir al Consell 
de Barri de la Font d'en Fargues. En aquest Consell es van tractar els següents temes: 
 

 Elecció de la vicepresidència del Consell de Barri: es van presentar dues 
candidatures, la presidenta de l’Associació de Veïns del Barri de la Font d’en 
Fargues, i Oriol Garcia, de l’AMPA de l’Escola Pit-Roig. Cap de les dues va 
obtenir la majoria suficient per ser escollida, de manera que queda la 
vicepresidència deserta fins el proper Consell de Barri 

 
 Es va presentar el procés participatiu PAD 2012-2015: és el programa on es 

prioritzaran les actuacions que es duran a terme al barri durant aquest 
període 

 
 Van informar del procés participatiu en el projecte “Portes de Collserola”, que 

pretén promoure corredors verds per apropar Collserola als veïns dels barris 
propers a aquest parc 

 
 En el torn de precs i preguntes, diverses entitats i veïns a títol personal van 

fer saber les seves queixes i comentaris a l’Ajuntament; en la majoria de 
casos eren referents a temes d’urbanisme 

 
 
3. Comissió de la geganta: properes sortides 
 
La comissió de la geganta informa de les properes sortides de la geganta: 
 

 Festes de Santa Eulàlia, el dia 11 de febrer 
 Trobada de gegants escolars de Catalunya, el dia 11 de març 
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A banda, proposen una sèrie d'accions per tal que d’implicar més els nens i es 
dinamitzin les sortides: 
 

 Organitzar un taller de fer capgrossos: dues mares que en saben s'ofereixen 
a fer el taller durant unes tardes, on els nens, amb els pares, farien 
capgrossos. S'acorda que es traspassarà la proposta a la direcció de l'Escola 
per tal de poder fer el taller a l'Escola 

 
 De cara al futur, es treballarà alguna proposta relacionada amb les gralles 

 
 
4. Comissió AMPA solidària: Matinal solidària 
 
Més de vint entitats d'Horta (entre les quals hi ha l’AMPA de la nostra escola) s'han 
unit a la iniciativa del Foment Hortenc, els Lluïsos d'Horta i l'Ateneu Hortenc per 
organitzar la matinal "Phorta solidària". En aquesta primera edició els fons recaptats 
amb l'espectacle de màgia "Caliu màgic" i els aliments recollits aniran a Caliu, un espai 
d'acolliment i menjador d'Horta que diàriament atén a més de 100 persones. 
 
Des de l’AMPA hi col·laborem fent difusió de l’acte. 
 
 
5. Comissió d’extraescolars: anul·lació de la proposta d’aeròbic 
 
A proposta d’uns pares, aquest segon trimestre es va tornar a ofertar l’activitat 
extraescolar d’aeròbic, però s’ha hagut de tornar a anul·lar per no arribar al nombre 
mínim d’inscripcions. 
 
 
6. Informació sobre les jornades de portes obertes 
 
Enguany des de la Junta de l’AMPA s’ha participat a les jornades de portes obertes, 
per tal de resoldre els possibles dubtes dels assistents.  
 
 
7. Programa  de suport educatiu a les famílies 
 
S’informa que l’Ajuntament ha comunicat a l’AMPA que les dues xerrades demanades 
han estat concedides. Aquestes són: 
 

 Autoritat i límits 
 Desenvolupament físic, psicològic i emocional de l'infant i l'adolescent 

 
En quan hi hagi les dates confirmades, ja se’n farà la difusió pertinent. 
 
 
8. Torn obert 
 
En Ton Clapés informa que, després de 12 anys organitzant el Torneig escolar de 
futbol sala que es fa durant la Festa Major d’Horta, vol traspassar aquest tema a 
d’altres pares. S’acorda que es farà una crida entre els pares i mares per si hi ha algú 
interessat a coordinar aquest acte. Si no hi hagués voluntaris, s’assumirà des de la 
Junta de l’AMPA. 
  


