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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 4 d’octubre de 2012 
Hora d’inici: 20.30 hores  
Hora de finalització: 21.45 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
 
1- COLÒNIES: informació molt important 
2- Memòria econòmica 2011/2012. Presssupost 2012/2013 
3- Consell escolar 1.10.2012 
4- Revisió de les diverses comissions 
5- AMPA solidària 
6- Activitats extraescolars 
7- Novetats de 7 i Tria 
8- Torn obert  
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso - P5 
Daniel Aparicio - 4t 
Marc Calvo - P3 
Antonio Campos - P3 i P5 
Eulàlia Corominas - P3 
Marcos Cuenca - P4 i 3r 
Oriol Díaz -1r 
Mar Escolà - 2n 
Cristina Farran - 1r i 4t 
Jordi Ferrer - P3 
Iker Garcia - P5 
Pau Garrido - P3 
Edith Gimeno - 1r i 6è 
Esther Gonzalez - P5, 3r i 5è 
Oriol Homar - P4, 1r i 4t 
Mauricio López - 2n 
Anna Nicodemus - P3 i P5 
José M. Ontiveros - P4 
Maria Pedret - P3 
David Perea - 2n i 6è 
Damna Prudencio - P4 i 2n 
Pilar Regi - P3 i P5 
Rafael Roig - 1r i 4t 
Rafa Uzñate - 1r i 4t 
Oscar Varas - 3r i 6è 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Colònies. Informació molt important 
 
Els mestres van comunicar a la Junta de l'AMPA que porten uns anys sense cobrar de 
la Generalitat les dietes que cobraven pel fet d’anar de colònies. Això, sumat a totes 
les retallades que està patint aquest col·lectiu, va propiciar que en Claustre els 
mestres decidissin que si no cobren les dietes, es plantegin deixar de fer les colònies, 
donant l'opció que siguem els pares qui assumim el cost d'aquestes dietes. 
 
Des de la Junta s'informa que es vol portar la decisió de que assumim el cost els pares 
a l'Assamblea general de l'AMPA, per tal que els mestres puguin exposar els motius 
que els han portat a prendre aquesta postura. 
 
 
2. Memòria econòmica 2011/2012. Presssupost 2012/2013 
 
El tresorer presenta la memòria econòmica del curs 2011/2012, i la proposta de 
pressupost per a l'exercici 2012/2013, que es portarà a l'Assamblea general de l'AMPA 
per aprovar-ho. 
 
 
3. Consell Escolar 1.10.2012 
 
S'expliquen els temes tractats el darrer Consell escolar: 
 
• Lectura de l'acta del consell anterior 
• Presentació de la memòria econòmica del curs 2011/2012 de l'Escola 
• El projecte presentat per l’Equip Directiu d’Acords de Responsabilitat ha estat dotat 

amb 4.000€, per a la formació dels mestres. Aquests diners no se sap quan seran 
efectius 

• Pla general anual del centre 2012/2013: s'aprova el pla 
• Informació dels acords presos a la Comissió permanent (formada pel Director, 

Secretària i President de l'AMPA): s'aproven les sortides del curs i s'aprova la 
participació de l'Escola al Programa Èxit (estudiants universitaris i de secundària 
donaran suport a nens de primària que tinguin necesitats especials) 

• Equip humà: es comenten les novetats per al curs: Anna Bosch de baixa per lesió i la 
substitueix el Rubèn (com que és substitut, només pot fer el 86% de la jornada), 
Marta Benaiges ha hagut de marxar i en el seu lloc hi ha la Cèlia Moreno, finalment 
la Sílvia Buil, especialista de música, fa mitja jornada i la Laia Rojas complementa 
aquesta jornada a P4 i P5 

• Competències bàsiques: manifesten que enguany les proves han anat molt bé i que 
els mestres estan satisfets. També puntualitzen que en els resultats d'aquestes 
proves hi intervenen molts factors i que cal tenir prudència, tant quant són bons com 
quan no 

• Matrícula: a 30 de setembre, hi ha 202 alumnes matriculats a l'Escola 
• Ajuts de menjador: aquest curs hi ha hagut 38 sol·licituds (el curs passat, 18). Encara 

no hi ha la resolució 
• Jornades culturals: aquest curs es faran el dissabte 20 d'abril i el tema serà l’art 
• Concert de Nadal: enguany es vol repetir l'experiència del curs passat i fer el concert 

als Lluïsos d’Horta 
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4. Revisió de les diverses comissions 
 
Durant el mes d'octubre s'enviarà a les famílies un full d’inscripció a les comissions a fi 
que els pares que ho volguin puguin participar activament en el funcionament de 
l’Escola.  
 
S'informa de quines són les actuals comissions: menjador, llibres, comunicació, revista 
Enfila't, geganta. 
 
S'explica que la comissió de la revista Enfila't es quedarà sense la persona que 
coordinava els continguts, i caldrà la participació de nous pares per a que pugui seguir 
endavant. 
 
S'informa també que enguany els mestres han proposat que l'elaboració del ninot del 
carnestoltes es faci muntant una petita extraescolar amb nens i pares, tal i com es va 
fer amb el taller de capgrossos, durant poques sessions, ja que amb totes les 
retallades, veuen inviable que un mestre pugui dedicar temps a elaborar el ninot 
durant la jornada lectiva. El procés de selecció del ninot es continuarà fent com fins 
ara, entre tot l’alumnat de l’escola. 
 
 
 
5. AMPA solidària 
 
S'explica, per als nous pares, què és el projecte d'AMPA solidària (una aportació de 
600€ que l'AMPA fa cada any a una organització sense ànim de lucre). S'explica que 
enguany, que s'ha donat per segon curs l'ajut al "Caliu", es farà una activitat 
organitzada conjuntament entre l'AMPA, l'Escola i Caliu, consistent en que els alumnes 
més grans puguin participar de manera més directa en l'organització diària de les 
activitats del Caliu. 
 
 
6. Activitats extraescolars 
 
S'explica la disfunció que hi ha hagut a l'hora d'ofertar l'activitat extraescolar de 
bàsquet, ja que per desconeixement per part de la Junta de l'AMPA, s'ha ofertat 
l'activitat amb una entitat que no era la que la majoria de pares que porten els nens a 
bàsquet volien escollir. Es comenta que de cara al curs vinent, s'oferirà el bàsquet amb  
l'entitat que la majoria de pares escullin. 
 
Les activitats que finalment es duran a terme són: 
• SAM 
• Piscina 
• Bàsquet a Boca Nord 
• Teatre 
 
 
7. Novetats de 7 i Tria 
 
S'informa de la decisió que la Junta va prendre a finals del curs passat de prescindir 
de la secretària de l'AMPA, la Carme Sebastià. Els motius van ser bàsicament per un 
tema d'actitud de la secretària, que va acabar afectant les tasques rutinàries que tenia 
assignades. Tal i com ja es va informar a principi de curs, la nova secretària és la Irene 
Sampere. 
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8. Torn obert 
 
Des de la Junta s'informa que s'ha rebut la nova convocatòria del Programa de suport 
educatiu a les famílies. Oferta d’accions formatives de l’Ajuntament de Barcelona. 
Aquesta formació, en format xerrades, està adreçat als pares i s’oferta cada any. Com 
que el termini per fer la petició s’acaba el 31 d'octubre, es decideix escollir a la reunió 
les dues xerrades que volem que es facin a l'Escola. Es fan les votacions, i les 
xerrades escollides són: 
 
• La comunicació a casa: Què implica una bona comunicació? L’escola activa entre 

adults i amb els infants i adolescents. Què podem fer els pares i les mares per 
generar el diàleg? Comunicació que dóna seguretat, afecte... 

• Els usos moderats de les pantalles (televisió, videojocs...): Les pantalles són una font 
d’entreteniment i d’informació però també de preocupació de les famílies per si els 
fills i filles en fan un mal d’ús. Com promoure l’ús racional de les pantalles a partir de 
la crítica i l’autocrítica? Com podem gestionar a casa els possibles conflictes amb el 
tema? 

 
Més endavant es comunicarà en quines dates s’impartiran aquestes xerrades. 
 


