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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 3 de maig de 2012 
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 21.10 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Comissió de la geganta 
2. Comissió de menjador 
3. Comissió de comunicació 
4. Comissió de relacions exteriors 
5. Jornades culturals 
6. Festa de fi de curs 
7. AMPA solidària 
8. Xerrada "Programa de suport educatiu a les famílies" 
9. Torn obert 
 
   
Assistents 

 
Laia Alonso - P5 
Núria Campo - P3 i 1r 
Cristina Carré - 4t 
Oriol Díaz - P5 
Cristina Farran - P5 i 3r 
Esther González - P4, 2n i 4t 
Tatiana González - 6è 
Oriol Homar - P3, P5 i 3r 
Jordi Llopis - P4 
Jorge Ortega - 2n 
Damna Prudencio - P3 i 1r 
Rafael Roig - P5 i 4t 
Rosa Sacristan - 3r 
Rafa Uzñate - P5 i 3r 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
1. Comissió de la geganta 
 
La Damna explica que el taller de capgrossos està anant molt bé. Explica també les 
properes sortides previstes de la Gegantona: en motiu de les jornades culturals de 
l'Escola i a la cercavila de gegants escolars en motiu de la Festa major del Guinardó 



2 

(diumenge 13 de maig). En aquesta darrera sortida, ens acompanyaran grallers. 
S’informa també que la geganta estarà exposada al Mas Guinardó la setmana següent 
de les jornades culturals de l'escola, i fins la cercavila de la Festa Major del Guinardó. 
 
 
2. Comissió de menjador 
 
S’informa que el 8 de maig hi ha reunió tripartita de la Comissió de menjador (Escola, 
7 i Tria i Comissió de menjador), on s’exposarà la intenció de redactar un protocol per 
als impagats. 
 
 
3. Comissió de comunicació 
 
S'explica que es prepararà un perfil de Facebook de l'AMPA on, a banda de publicar-hi 
les novetats de l'AMPA, les famílies podran fer ofertes i/o demandes de material de 
segona mà a les altres famílies. 
 
 
4. Comissió de relacions exteriors 
 
S'explica la reunió de la Comissió de seguiment del Consell de Barri de la Font d'en 
Fargues de l'1 de maig, on des de l'Ajuntament es presenta el "Document inicial 
d'actuacions de legislatura per part dels veïns". En aquest document es prioritzen totes 
aquelles actuacions urbanístiques que els veïns que participen en la Comissió de 
seguiment han fet arribar. En el cas de l'AMPA de l'Escola, s'han inclòs dues 
actuacions, amb molt bona puntuació i per tant amb possibilitats d'incloure's a les 
actuacions que finalment es tirin endavant: 
 

 Realitzar una cessió d'una part del jardí de Can Fargues per ubicar-hi l'hort de l'Escola 
Heura 

 Millorar l'accés a l'Escola Heura: ampliació de la vorera davant l'entrada i col·locació 
de baranes de seguretat 
 
Quan el pressupost de l'Ajuntament s'aprovi (juny-setembre), es veurà de quants 
diners es disposa per a dur a terme aquestes actuacions. 
 
 
5. Jornades culturals 
 
El delegat de 2n explica que ja està tot a punt per a les jornades, i s'ultimen els 
preparatius i aspectes logístics. 
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6. Festa de fi de curs 
 
S'està buscant l'animació per a la festa, i es comenta a la delegada de 4t que la llista 
del què cal comprar per a aquell dia la té la Carme Sebastià. 
 
 
7. AMPA solidària 
 
Es comenta que cal reactivar el tema, i s'acorda en breu es farà públic el procés de tria 
de projecte a qui donar l'ajut de l'AMPA solidària. D'entre totes les propostes que es 
rebin, a la darrera reunió de curs (juny) s'escollirà la més votada. 
 
 
8. Xerrada "Programa de suport educatiu a les famílies" 
 
S'informa del canvi horari de la propera xerrada, que serà sobre el desenvolupament 
emocional dels infants. Si bé en un inici s'havia demanat de fer-la a les 21 hores, vista 
la poca assistència a la darrera xerrada oferta en aquest horari nocturn, la propera 
xerrada, que serà el dia 17 de maig, es farà a les 16.45 h, amb servei de monitor per a 
que les famílies que ho desitgin puguin assistir amb els fills. 
 
 
9. Torn obert 
 
S'informa que a l'extraescolar de teatre hi haurà un canvi de monitora, ja que l'actual 
monitora no pot seguir amb aquest horari. 


