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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 11 d'abril de 2013 
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 22 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Jornades culturals 
2. Comissió de menjador 
3. Comissió AMPA solidària 
4. Reunió colònies de cicle infantil 
5. Inscripcions curs 2013-14 
6. Valoració xerrada "Els usos moderats de les pantalles" 
7. Torn obert 
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso - P3 i 1r 
Teresa Ballesté - 3r 
Oriol Díaz - 1r 
Rosa Duran - 4t 
Mar Escolá - 2n 
Cristina Farran - 1r i 4t 
Núria Formariz - P3 
Pau Garrido - P3 
Esther González - P5, 3r i 5è 
Oriol Homar - P4, 1r i 4t 
Mauricio Lopez - 2n 
Anna Molina - P3 
Anna Nicodemus - P3 i P5 
Pilar Regi - P3 i P5 
Laura Valenzuela - 1r i 4t 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Jornades culturals 
 
La delegada de 2n explica els preparatius que s'estan fent de cara a les jornades 
culturals. 
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2. Comissió de menjador 
 
S'explica la reunió de la comissió de menjador que s'organitza trimestralment, i que es 
va fer dimecres 10 d'abril: 
 
• IVA: des del novembre passat, hisenda va treure una interpretació de la llei que 

obliga a les empreses de lleure educatiu i animació sòcio-cultural a haver de pagar 
IVA per als serveis prestats (entre els quals el servei de menjador: 10% menors de 6 
anys i 21% majors de 6 anys). Ara s'està movent el tema perquè això es pugui tirar 
enrere (el sector ho està movent a nivell català, espanyol i europeu). Pel que fa a 
l'Escola, actualment 7 i Tria està assumint l'IVA, però si el proper mes de setembre 
no hi ha cap resolució favorable, 7 i Tria ha informat que hauran de ser les famílies 
les que assumeixin l'IVA (faran una mitjana i es cobrarà el 15% a tots els alumnes). 
Si un cop començat el curs hi ha una resolució favorable, 7 i Tria es compromet a 
retornar l'IVA, però aquests retorns s'acabarien fent d'aquí a 3 o 4 anys 
 

• Al·lèrgies: s'acorda que les famílies hauran d'omplir el full de les al·lèrgies cada curs, 
ja que fins ara només s'omplia en arribar l'Escola, i per normativa aquesta informació 
s'ha d'actualitzar cada any 
 

• Nens que fan compartida: des del curs passat se'ls cobra una quota especial ja que 
no fan tota l'escolarització a l'Escola. Aquesta quota s'ha ampliat als nens que tenen 
necessitats educatives especials 

 
• Es comenta la sensació que hi ha a parvulari, de que els monitors són molt estrictes 

tant amb el menjar com amb els càstigs. Es pren nota del tema i s'acorda que es farà 
arribar a la propera reunió de la Comissió de menjador 
 

• S’informa que a la propera reunió de la Comissió de menjador també es farà una 
Comissió econòmica, degut a l’increment d’incidències en els pagaments que hi ha 
darrerament. 

 
 
3. Comissió AMPA solidària 
 
No s'ha rebut cap proposta per a l'AMPA solidària.  
 
Paral·lelament s'ha sabut que les famílies que estan en mans de serveis socials, i que 
fins ara era l'administració qui assumia el cost de les quotes, ara l'administració deixa 
de cobrir aquest cost. També hi ha cada cop més famílies que deixen d'assumir les 
quotes de l'AMPA. Algunes famílies van pagant a poc a poc, però no es recuperen 
totes les quotes. 
 
Pel que fa al deute que hi havia amb les quotes del servei de menjador, aquest deute 
sí que es va recuperant. 
 
Amb tot això, s'acorda que a la propera assamblea general es decidirà si els 600 € 
s'usen per eixugar aquest deute. 
 
Pel que fa a les accions amb el Caliu (AMPA solidària del curs passat), s’informa que 
els alumnes més grans ja han anat al Caliu una tarda a conèixer l’organització 
d’aquest servei i participar-hi. 
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4. Reunió colònies de cicle infantil 
 
El dia 3 d'abril es va fer una reunió a les famílies noves de parvulari, per tal d'explicar 
el funcionament i organització de les colònies de P3, i resoldre els dubtes que les 
famílies tinguessin. 
 
Aquesta reunió és el primer any que es fa, però s'anirà fent els propers cursos, ja que 
tant els mestres com les famílies han fet una bona valoració d'aquesta reunió prèvia a 
les colònies. 
 
 
5. Inscripcions curs 2013-14 
 
Un cop acabat el període d'inscripcions, s'han rebut 21 inscripcions de 22 places 
vacants en primera opció (s'han de reservar dues places per a necessitats educatives 
especials). 
 
 
6. Valoració xerrada "Els usos moderats de les pantalles" 
 
El dimecres 10 d'abril es va fer la xerrada "Els usos moderats de les pantalles". Hi van 
assistir 10 pares i un mestre. 
 
Es torna a valorar l'opció d'apostar per un ponent amb renom, i fer només una xerrada 
per curs, o bé fer una xerrada per cadascun dels cicles educatius. S'acorda que de 
cara al curs vinent es replantejarà el tema amb totes aquestes aportacions. 
 
 
8. Torn obert 
 
Es demana si enguany es farà la xerrada sobre seguretat a Internet que organitzen els 
mossos. S'acorda que es farà la consulta a la Direcció de l'Escola, ja que si no s'ha 
organitzat el tema des de l'Escola unes mares s'ofereixen a moure elles el tema. 
 
Des de la Comissió l'Escola per a tothom, informen que per al dia 25 d'abril s'està 
preparant una tancada als centres educatius a nivell estatal, i a les escoles del barri 
s'ha decidit que cada escola organitzi activitats lúdico-reivindicatives durant la tarda-
vespre. 
 
Des de la coordinadora de la geganta informen de les properes sortides que hi ha 
programades: 21 d'abril, a la seu del districte, en motiu de Sant Jordi, i 12 de maig, 
festa major del Guinardó. Les persones que actualment lideren la comissió no poden 
assumir totes les sortides, i  fan una crida per si hi ha pares que vulguin implicar-se 
més en la comissió. 
 
Un pare demana si l'Escola organitza casal d'estiu, i s'informa que a l'Escola ja no 
s'organitza casal, ja que els darrers anys no s’arribava al mínim d’inscrits. 
 
Dins el projecte “El comerç i les escoles” de l’Ajuntament de Barcelona, s’informa que 
l’Escola ha estat premiada amb un taller d’art floral, que faran els alumnes de 3r. 
 
S’informa que els alumnes de 4t comencen un curs de quatre sessions per aprendre a 
ballar sardanes, i un diumenge es farà una ballada de sardanes a la Plaça Eivissa. 
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Una mare de P4 ha transmès una queixa sobre l'entrada de l'Escola, que arran de les 
obres de la vorera s'han fet uns graons que dificulten l'accés a l'Escola. Es demanarà 
a la Direcció de l'Escola si es pot mirar de buscar una solució. 
 
 
 
  


