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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 07 de juny de 2012 
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 21.40 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Consell escolar 04.06.12 
2. Reunió coordinadora d'AMPAs Horta-Guinardó 16.05.12 
3. Comissió AMPA solidària 
4. Comissió de la geganta 
5. Comissió de menjador 
6. Jornades culturals 
7. Festa final de curs 
8. Valoració darrera xerrada 
9. Retallades en educació 
10. Torn obert 
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso – P5  
Mar Ayala – 1r 
Monica Caballero – P3 i 2n 
Paula Caballero – P3 
Núria Campo – P3 i 1r 
Cristina Carré – 4t 
Oriol Díaz – P5 
Cristina Farran – P5 i 3r 
Mamen Figueres – P3 
Edith Gimeno – P5 i 5è 
Loles Gonell – P3 i 5è 
Oriol Homar – P3 P5 i 3r 
José M. Ontiveros – P3 
Jorge Ortega – 2n 
Rosa Sacristán – 3r 
Dorte Seeger – P5 i 3r 
Rafa Uzñate – P5 i 3r 
Josep Victor – 6è 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Consell escolar 04.06.12 
 
La Direcció de l’Escola informa que va venir un tècnic de manteniment de l'Ajuntament 
i va explicar que no tenen gaire pressupost; amb aquest pressupost faran quatre grans 
actuacions imprescindibles a diverses escoles del Districte, i amb la resta de diners 
aniran fent petites actuacions a la resta de centres (inclosa l’Escola Heura), però no se 
sap què serà: finestres de parvulari, adequació del tobogan, etc. 
 
S’ha vist la necessitat de crear una permanent del Consell Escolar a l’Escola Heura. A 
d'altres centres ja existeix, i per tant s’opta per crear-la també a la nostra Escola. 
Estarà formada pel director de l'Escola, la secretària, un mestre i el president de 
l'AMPA. 
 
Sobre la preinscripció de P3, s’informa que es van rebre 14 sol·licituds en primera 
opció, però actualment, amb les segones opcions, ja s’ha arribat a 22 sol·licituds. 
Sobre el poc nombre de sol·licituds en primera opció, s’informa que és un problema 
generalitzat a totes les escoles públiques de la zona. 
Com a AMPA es va fer saber que aquest baix nombre de sol·licituds ens preocupa, i 
que veiem la necessitat de promocionar l'escola en època de preinscripcions. En 
aquest sentit, de cara a les preinscripcions de l’any vinent, des de l’AMPA es buscaran 
maneres de potenciar la difusió del nostre centre. 
 
Es va informar de la darrera reunió de la Comissió de menjador (veure punt 5 de 
l’ordre de l’ordre del dia). 
 
Sobre les retallades, la direcció va comunicar que ja saben que els retallen un mestre 
per al curs vinent. Van comentar que hi ha coses que encara no saben com podran 
fer; el que sí saben és que hauran de deixar de fer tasques administratives, no saben 
quines conseqüències tindrà el fet de desatendre aquestes tasques, però volen 
prioritzar l'atenció a l’alumnat. Van informar també que els mestres deixaran de rebre 
formació. 
 
 
2. Reunió coordinadora d'AMPAs Horta-Guinardó 16.05.12 
 
Des de la Junta de l'AMPA es va assistir a la primera reunió de la Coordinadora 
d'AMPAs Horta-Guinardó. Amb aquesta Coordinadora es vol potenciar els vincles 
entre les AMPAs, però ara cal veure si surt algú des de les AMPAs que ho lideri. 
 
Un punt important que es va tractar és el mirar d’entrar com a Coordinadora al Consell 
Escolar del Districte, i per tant aquesta serà una de les línies de treball. 
 
Des de la FAPAC van comentar que han presentat una ILP per a la 6a hora, però ja 
saben que és difícil que tingui algun resultat. 
 
També des de la FAPAC van explicar els darrers canvis en el seu equip directiu. 
 
Es van comentar les retallades en educació, i les accions que les diferents escoles 
estan duent a terme per mobilitzar-se contra les retallades. 
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Van informar també que per combatre les retallades en educació, s'ha tornat a donar 
empenta al MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa), plataforma en defensa de 
l'educació pública formada per les següents entitats: FAPAC, FAPAES, sindicats i 
associacions d’estudiants, entre d’altres. 
 
 
3. Comissió AMPA solidària 
 
Es presenten les propostes noves, Submarí i Aprenem. Junt amb Caliu (el projecte 
escollit el curs passat), aquestes són les tres propostes rebudes. 
 
Es recullen les votacions rebudes a la bústia i es fan les votacions presencials, amb 
aquest resultat global: 
 
Caliu: 15  
Submarí: 5 
Aprenem: 6 
 
Donat que Caliu ja va fer presentació l'any passat, es comenta que caldria buscar una 
acció diferent de la presentació del curs passat: fer la presentació als alumnes 
(adaptar-la als diversos nivells), o parlar amb Caliu i l'Escola per trobar una activitat on 
puguin participar els alumnes. 
 
 
4. Comissió de la geganta 
 
Des de la Comissió de la geganta informen que el taller ja s'ha tancat, i que ha anat 
molt bé. Es farà una presentació dels capgrossos durant la festa de final de curs de 
divendres 22 de juny. 
 
Es valora molt positivament el fet que els pares puguin participar activament en alguna 
activitat de l’Escola, tal i com han fet les mares que han organitzat el taller. 
 
Els pares que han assistit al curs, demanen que l'Escola miri de trobar un espai per 
desar els capgrossos, ja que s’entén que aquests capgrossos han d’acabar sent de 
l’Escola i no de les famílies que els han fet. 
 
Des de la Junta de l’AMPA s’informa que finalment el cost taller l’assumeix l’AMPA, 
gràcies a una subvenció que s’ha rebut. 
 
La Comissió de la geganta proposa que es facin mocadors per a les sortides de la 
geganta, i es decideix que es faran per tal de poder-los vendre a la festa de fi de curs. 
 
S’informa que una mare refarà les arracades de la geganta (actualment les dues 
arracades s’han trencat). S’informa també que el cap de la geganta està una mica 
debilitat, i per tant caldrà reforçar-lo. 
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5. Comissió de menjador 
 
S’informa de la reunió que hi va haver amb la Comissió de menjador, l’Escola i 7 i Tria: 
 
Es va acordar limitar l'estona de dinar de cara al curs vinent. També es mirarà de 
reduir el temps que els nens s'esperen a l'aula a que el mestre arribi a la classe 
després del migdia (fer-los entrar a la classe més tard). 
 
Pel que fa al projecte de les mainaderes, es va informar que aquest curs no ha anat 
tan bé com el curs passat, ja que hi ha hagut més peticions i per tant passava molt de 
temps entre el primer cop que un alumne feia de mainadera i el segon cop que podia 
repetir l’activitat. 
 
Pel que fa al SAM, es va acordar que de cara al curs vinent, fins les 7.45 es cobrarà 
un preu, i a partir de les 7.45 s’aplicarà un preu més reduït. 
 
Es va comentar que va venir salut pública a inspeccionar els menús (periòdicament es 
fa), i tot ha estat positiu. Com a observació, es van destacar un parell de combinacions 
que potser no són massa adequades: d’una banda, llegum amb carn o bé amb truita 
de patates, i d’altra banda, peix i verdura (tot i que correcte nutricionalment, potser una 
combinació massa complicada pels nens). 
 
Es va informar que per poder contractar una empresa que doni el servei de menjador, 
cal que el Consell Escolar autoritzi aquesta contractació. Això fins ara no es feia per 
desconeixement, per tant en el Consell escolar del 04.06.12 es va autoritzar 7 i Tria 
per al que queda de curs i per al curs vinent 
 
Es va informar que arran d’un incident entre el monitor de 6è i els alumnes d’aquest 
curs, es va acordar canviar de classe el monitor fins acabar el curs (actualment doncs 
està a 3r). En aquest sentit, a la reunió de Junta de l’AMPA uns pares de 6è comenten 
que no estan d'acord amb la decisió presa, ja que consideren que aquesta decisió és 
traslladar el problema però tenen els seus dubtes de que aquest monitor pugui 
funcionar en un altre curs. 
 
Es va acordar que els mestres signaran el quadrant on s'anota el nombre de monitors i 
hores que els monitors dediquen al monitoratge. 
 
Es va acordar també que es farà un protocol per als impagats de menjador, per tal que 
si hi ha alguna incidència es detecti ràpidament i es pugui actuar amb celeritat. 
 
Pel que fa a l'arròs que actualment s’ofereix, es va comentar que generalment queda 
pastós. Es va valorar si era el tipus d'arròs, que és ecològic, però finalment van 
acordar que seguiran treballant els temps de cocció a veure si millora. 
 
 
6. Jornades culturals 
 
S’informa que des de la Junta de l’AMPA es va felicitar els pares de segon un cop 
acabades les Jornades culturals, i també des del Consell Escolar es va valorar molt 
positivament l'organització d’enguany. A posteriori s'ha vist la necessitat de tenir un 
protocol per saber quines accions cal fer per organitzar l'acte, sobretot pel que fa als 
aspectes logístics, i s’acorda que es farà aquest protocol per facilitar l'organització dels 
propers cursos. 
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7. Festa final de curs 
 
Es comenta la possibilitat que proposa l'Escola de modificar la data de la festa de fi de 
curs i avançar-la al dia 21 de juny, però s'acorda mantenir la festa el dia 22 de juny. 
 
Es comenten aspectes logístics de l’organització de la festa. 
 
 
8. Valoració darrera xerrada 
 
Sobre la darrera xerrada per a pares i mares del dia 17.06.12 (Desenvolupament físic, 
psicològic i emocional de l’infant i l’adolescent), es valora molt positivament el canvi 
d'horari de la xerrada (aquest cop a les 16.45h), ja que es va doblar l'assistència 
respecte l'anterior xerrada feta en horari nocturn. 
 
Pel que fa al contingut, es valora que la xerrada no va aportar res de nou, i es recorda 
que si algú coneix algun ponent que pugui ser interessant es pot proposar a la Junta 
per muntar noves xerrades. 
 
Una mare comenta que es tingui present que la xerrada que els Mossos d'Esquadra  
van fer fa dos cursos per a 5è i 6è va ser molt interessant i estaria bé repetir-la el curs 
vinent altre cop per als nous cursos de 5è i 6è. 
 
 
9. Retallades en educació 
 
Es comenta que des de l'AMPA caldria començar a treballar propostes alternatives per 
tal de treballar conjuntament amb l’Escola i reduir l’impacte de les retallades, i en 
aquest sentit es demana que si els pares tenen propostes i idees, les facin arribar. 
 
A la mateixa reunió es fa una proposta, que és la d’acollir alumnes en pràctiques. 
S’informa que actualment ja s'està fent, però es mirarà si l'Escola pot ampliar 
l'espectre d'estudiants en pràctiques que actualment acullen. 
 
 
10. Torn obert 
 
S’informa que aquest curs hi ha hagut molt poca demanda del SAT, i és per tant un 
servei deficitari. Aquest curs s'ha mantingut perquè el canvi horari (sortida a les 16.30 
hores en comptes de les 17 hores) es va comunicar molt tard, però de cara al curs 
vinent s'oferirà el SAT com una extraescolar més, i si no hi ha prou demanda, no es 
farà, tal i com passa amb les altres activitats extraescolars. 
 


