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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 març de 2012 
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 21.20 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Resum dels darrers consells escolars 
2. Comissió de seguiment del Consell de Barri 
3. Comissió de la geganta 
4. Jornades culturals 
5. AMPA solidària 
6. Torn obert 
 
   
Assistents 
 
Raquel Albero- P3 
Laia Alonso - P5 
Núria Campo - P3 i 1r 
Cristina Carré - 4t 
Marcos Cuenca - 2n 
Oriol Díaz- P5 
Cristina Farran - P5, 3r 
Tatiana González- 6è 
Oriol Homar - P3, P5 i 3r 
Jordi Llopis- P4 
José M. Ontiveros - P3 
Jorge Ortega - 2n 
Damna Prudencio – P3 i 1r 
Rosa Sacristan - 3r 
Rafa Uzñate - P5 i 3r 
Josep Víctor- 6è 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Resum dels darrers consells escolars 
 
Consell Escolar 19.12.11 
 
Arran de la petició dels pares presents al Consell Escolar, els mestres van explicar que 
l'Escola segueix una metodologia educativa per competències. Des de la direcció es 
va recordar que els pares que ho desitgin, poden anar a parlar amb la Direcció per 
rebre els aclariments que calgui. A banda, des de la direcció es va agafar el 
compromís de trobar la manera de donar a conèixer aquesta metodologia als pares 
(una xerrada, etc). L'Escola va aprofitar per fer saber que l'Escola Heura està dins de 
les cent millors escoles de Catalunya, d'un total de 2.500 escoles. 
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Els resultats de les darreres proves de competències bàsiques van donar a conèixer 
que els punts febles actualment són la comprensió lectora, les matemàtiques i 
l’expressió escrita. 
 
 
Consell Escolar 27.02.12 
 
L'Eugeni va presentar la gestió econòmica per a aquest curs, en principi la previsió és 
de rebre els mateixos diners que el curs passat, però no saben quan els rebran. Pel 
que fa a diners per a projectes específics, van comentar que no esperen rebre diners. 
 
Pel que fa a l'adaptació dels alumnes de 6è al Pla, van comentar que les notes han 
superat les expectatives, i des de l’Institut estan molt contents amb els alumnes 
provinents de l’Escola Heura. 
 
Els mestres van fer una valoració molt positiva de la festa de Nadal als lluïsos. 
 
Pel que fa a la rua de carnestoltes, els mestres van comentar que hi va haver molts 
avis de nens de parvulari que intervenien a la rua i dificultaven el seguiment de la 
mateixa. A banda d’aquests incidents, també es va comentar que aquest curs el cost 
ha estat pràcticament zero, ja que s'han vigilat molt les despeses (la música la van fer 
ex alumnes, no hi va haver pirotècnia, etc). 
 
Sobre les beques de menjador es va comentar que encara estan obertes, hi ha 
famílies que les sol·liciten un cop començat el curs i les continuen adjudicant. 
 
Sobre el projecte Junts, es va informar que la classe de 3r ha enregistrat una cançó 
que enviaran a una escola del Senegal. 
 
Es va comentar que el taller sobre l'obesitat que es va fer a 4t, va ser tot un èxit 
 
Sobre les subvencions que s'han demanat, es va comentar que s'han introduït les 
jornades culturals (l'activitat que els nens han fet a La Nau) i el foment de la cultura 
popular a l'Escola. 
 
Es va informar dels darrers canvis ocorreguts en el professorat: 
 

 La Sílvia de música ha tornat, però amb reducció de jornada; l'Eva fa la part de jornada 
de tarda 

 La Marta de P5 el 14 de març acaba la jornada reduïda, la Sílvia, que feia la reducció, 
haurà de marxar tot i que l'Escola ha fet els possibles perquè es quedi 

 La Margarida està de baixa, la Susanna la substitueix 
 La Mercè, TEI de P3, ja ha agafat la baixa, no creuen que es pugui cobri la baixa 

 
Pel que fa a les jornades culturals, l'Escola va comentar que estaven molt contents 
amb la implicació dels pares de segon. 
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2. Comissió de seguiment del Consell de Barri 
 
S'informa que l'AMPA està participant a la Comissió de seguiment del Consell de barri 
de La Font d'en Fargues. En aquesta comissió s'està treballant el PAD (Programa 
d'Actuacions del Districte), que marcarà les actuacions de millora al barri en temes 
urbanístics. Des de la nostra AMPA s’està treballant per incloure dues actuacions: 
 

 Millora dels accessos de l'Escola: ampliació de la vorera davant l'entrada de l'Escola i 
instal·lació de baranes de protecció 

 Cessió de part dels jardins de la Masia de la Font d'en Fargues per a ubicar-hi l'hort de 
l'Escola 
 
 
3. Comissió de la geganta 
 
Des de la comissió informen que estan preparant un taller de capgrossos, que es farà 
els dimecres per la tarda, obert a tots els nens acompanyats dels pares. Amb aquest 
taller es busca elaborar capgrossos que permetran implicar més els alumnes amb les 
sortides de la geganta. 
 
 
4. Jornades culturals 
 
El delegat de segon informa quines activitats tenen previst proposar a l'Escola per a 
les jornades culturals. 
 
 
5. AMPA solidària 
 
S'informa de l'èxit de l'acte Caliu màgic, organitzat per Phorta solidària, en el qual 
l'AMPA a col·laborar fent-ne difusió. 
 
 
6. Torn obert 
 
La delegada de quart demana informació sobre què cal fer per organitzar la festa de 
final de curs. S'informa que el més urgent és tancar el tema de la música, i que pel que 
fa a les coques i begudes, hi ha un llista del que es compra cada any. Finalment es 
recorda que també cal organitzar la logística d'aquell dia (tallar coques, servir 
begudes, etc). 
 
  


