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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 7 de febrer de 2013 
Hora d’inici: 20.00 hores  
Hora de finalització: 22 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
   
1- Consell escolar 04/02/13 
2- Comissió de la geganta 
3- Comissió l'escola per a tothom 
4- Comissió de menjador 
5- Comissió de l'AMPA solidària 
6- Valoració festa de nadal 
7- Valoració darrera xerrada 
8- Torn obert  
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso – P3, 1r 
Teresa Ballesté – 3r 
Yolanda Campderrós – 5è 
Oriol Díaz – 1r 
Cristina Farran – 1r, 4t 
Núria Formariz – P3 
Pau Garrido – P3 
Esther González – P5, 3r, 5è 
Oriol Homar – P4, 1r, 4t 
Maira Jiménez – P5, 1r 
Mauricio López -  
Rosario Misas – 3r 
Anna Molina – P3 
Anna Nicodemus – P3, P5 
Damna Prudencio – P4, 2n 
Rosa Sacristan – 4t 
Laura Valenzuela – 1r, 4t 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Consell escolar 
 
• S'aprova l'acta de la darrera reunió 
• Eleccions al consell escolar: els pares no n'hem fet perquè a les darreres eleccions 

es van escollir dos pares suplents, i ara que s'havien de renovar càrrecs, no ha 
calgut fer les eleccions perquè amb els suplents s'han cobert tots els càrrecs. D'aquí 
a dos anys sí que caldrà fer-ne, per renovar tot el consell escolar 

• Es presenta la gestió econòmica per al curs 2012/2013. Es destaca que cada any el 
centre va estalviant part del pressupost, i amb aquests estalvis, s’ha decidit fer una 
inversió en equipament per a l’Escola 

• Es comenta la jubilació de l'Àssun, des de l’Escola es va intentar que pogués acabar 
el curs però no ha estat possible. Ja hi ha substituta, que fa tota la jornada 

• Es comenta un projecte que Serveis socials i Salut comunitària han organitzat, es 
tracta d’uns grups d'habilitats parentals, i en el cas d'Horta el grup s'adreça pares 
d’alumnes de 5è i 6è. Perquè el projecte pugui tirar endavant, cal que es presentin 
20 famílies d’entre tres escoles del barri 

• Matrícula viva: es va començar el curs amb 202 alumnes, i ara n'hi ha 207 (el màxim 
són 216). Pel que fa a la preinscripció, es comenta quines actuacions es poden dur a 
terme per potenciar les preinscripcions (es repartiran tríptics a les escoles bressol, i 
enguany canviaran el format de les portes obertes, amb més participació dels nens) 

• Informen del nou bloc de l'Escola, on es podran consultar fotografies 
• S'ha encarregat una pancarta per als 25 anys de l'Escola Heura 
• Passaran una enquesta a les famílies perquè poguem valorar dos temes: sobre la 

festa de la pàsqua, s’està estudiant de modificar el format i que passi a ser una festa 
només per als nens, i sobre les reunions de final de curs, conèixer l'opinió dels pares 
de si són necessàries 
 
 

2. Comissió de la geganta 
 
Sobre el taller de percussió que s’organitza junt amb l’Escola Àngels Garriga, la 
comissió informa que el percussionista contractat inicialment va incrementar el 
pressupost i també es arribar a la conclusió que l'enfocament d'aquest perecussionista 
no acabava de ser el que es volia per a un taller amb nens de primària. De manera 
que, aprofitant que els tabalers d'Horta ja donaven suport al taller, es va oferir als 
tabalers que siguin ells qui facin el taller. És per això que ara s'està mirant de rebaixar 
el cost per a les famílies, ja que el cost del taller serà menor. Es comenta també que 
finalment els dissabtes del taller són seguits, no cada 15 dies. 
 
S’informa de la sortida de gegants en motiu de les festes de Santa Eulàlia (dissabte 16 
de febrer), i de l’exposició de la geganta al Pati Manning els dies previs a la sortida. 
 
Finalment, des de la comissió s’informa que caldria trobar un relleu per a la comissió 
de cara al curs vinent, ja que ja duen dos anys liderant la comissió. 
 



 
 

3 
 
 
 

3. Comissió l'Escola per a tothom 
 
S’informa que el dilluns 18 de febrer a les 17.30 h, a la Plaça Eivissa, hi haurà una 
festa reivindicativa organitzada conjuntament amb altres escoles del barri. S'ha 
contactat amb uns exalumnes del Ferran Tallada que faran un espectacle i combinant 
esquetxos reivindicatius. La idea és anar-hi des de l'Escola amb la geganta fent 
cercavila.  
 
Sobre la informació enviada amb el protocol a seguir quan hi ha una baixa d’un 
mestre, s'acorda que quan hi hagi una baixa, immediatament es tornaran a enviar via 
llista les instruccions amb el protocol a seguir. 
 
Des d'Àngels Garriga s'ha creat un bloc on es podran consultar les actes de les 
reunions que s'estan fent a nivell de comissions de retallades de les diverses escoles 
del barri. 
 
 
4. Comissió de menjador 
 
Es va fer la reunió que trimestralment es fa amb l’Escola, 7 i Tria i la Comissió de 
menjador: 
 
• Valoració del primer trimestre: la Irene Sampere està adaptant-se al nou lloc de 

treball. Es comenta també que arran de la baixa que va tenir la Irene, s'establirà un 
protocol perquè les seves tasques quedin assumides si mai hi ha una altra baixa 

• Sobre la dieta sense porc, 7 i Tria va confirmar que a l'Escola Heura aquesta dieta 
només s'oferta a famílies de religió musulmana 

• Els mestres van proposar que el monitor de 5è de menjador, parli durant l'estona de 
menjador en anglès, i es va estar d'acord 

• Es comenta que s’ha contactat amb els impagats tant del servei menjador com de 
les quotes de l’AMPA 

 
 
5. Comissió de l'AMPA solidària 
 
S'informa que la llista que el Caliu va fer arribar amb el recull d'aliments del dia de la 
festa de nadal als Lluïsos, no era correcta, ja que es van recollir molts més aliments 
dels que constaven a la llista enviada. 
 
Sobre el format de la cantada que es va fer al mercat, a posteriori s’ha vist que hagués 
estat millor fer-la dins del mercat, i l'any vinent es tindrà en compte. 
 
PHorta solidària, enguany es farà als Lluïsos, el diumenge 24 de febrer, i serà un 
espectacle de circ. Des de l'Escola es col·laborarà fent difusió de l’acte, i enguany els 
ingressos es destinaran al Carrilet. 
 
 
6. Valoració festa de nadal 
 
Dins el Consell Escolar es va fer una valoració molt positiva de la festa de nadal, tant 
per part dels pares com dels mestres.  
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Es comenta que l'any vinent, encara que l'AMPA solidària no sigui per al Caliu, es 
seguirà amb la recollida d'aliments. Pel que fa a les xerrades que els membres del 
Caliu han fet als diferents nivells d'alumnes, aquestes han anat molt bé i han estat 
adequades. Queden pendents fer les visites que els nens faran al Caliu. 
 
 
7. Valoració darrera xerrada 
 
La darrera xerrada va tenir poca assistència (13 assistents). Cal replantejar-se si 
seguir organitzant les xerrades, veient el poc interès que desperta entre les famílies. 
La propers xerrada serà el 10 d'abril, i es valorarà, en funció de com vagi, de si seguir 
organitzant aquestes xerrades. 
 
 
8. Torn obert 
 
Sobre la notícia de l'aplicació de l'IVA en el cas de contractació de monitors escolars, 
una mare pregunta quina repercussió té amb 7 i Tria. S'informa que aquest curs 
aquesta mesura no s'aplica, i de cara al curs vinent, ja es veurà quines condicions 
proposa 7 i Tria. 
 
Una mare demana si es farà alguna actuació per acomiadar l'Àssun, i es comunica 
que es farà un comiat a final de curs. 
 
 
 


