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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 2 de maig de 2013 
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 21.35 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Valoració de les jornades culturals 
2. Comissió de la geganta 
3. Comissió l'Escola per a tothom 
4. Comissió AMPA solidària 
5. Festa de final de curs 
6. Torn obert 
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso - P3 i 1r 
Teresa Ballesté - 3r 
Iolanda Campderrós - 5è 
Àngels Chafino - 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 
Damna Prudencio - P4 i 2n 
Rafael Roig - 1r i 5è 
Laura Valenzuela - 1r i 4t 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Valoració de les jornades culturals 
 
Els pares fan una bona valoració de les jornades culturals, tot i que hi ha la sensació 
que enguany han assistit menys famílies (els mestres ho confirmaran). 
 
Des de l'Escola han fet saber que alguns alumnes no estaven vigilats pels seus pares, 
i hi va haver algun incident. Els mestres recorden que en aquestes festes (jornades 
culturals i festa de fi de curs), els nens són responsabilitat dels pares. 
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2. Comissió de la geganta 
 
La responsable de la comissió comenta que han sorgit moltes sortides i estan saturats. 
També comenten que si hi ha moltes sortides, també es pot arribar a saturar les 
famílies. 
 
La propera sortida confirmada és el 12 de maig, a les festes del Guinardó. Han 
convocat l'Escola a més sortides, però s'acorda que en principi no s'acceptaran a no 
ser que hi hagi moltes famílies disposades a portar la geganta. 
 
 
3. Comissió l'Escola per a tothom 
 
Es fa una valoració de la tancada que es va fer el dijous 25 d'abril. Van assistir unes 
25 famílies, malgrat la pluja.  
 
Es demana que estaria bé que s'impliquessin més famílies a la comissió, sobretot 
pares dels cursos més superiors, ja que sembla que participen més els pares dels 
cursos més petits, i cal més implicació de les famílies. 
 
Es comenta que el dijous 9 de maig hi ha convocada una vaga d'educació a nivell 
estatal. 
 
S'expliquen també les diverses accions reivindicatives que a nivell de les escoles de 
barri s'estan plantejant, però encara no s'ha acordat res. 
 
 
4. Comissió AMPA solidària 
 
No s'han presentat projectes per a l'AMPA solidària. Es recorda la situació econòmica 
de l'AMPA, amb més impagats del que és habitual, i subvencions que no arriben, per 
valorar si es destina l'import de l'AMPA solidària a cobrir el deute que es generi al 
pressupost de l'AMPA. 
 
S'acorda que es farà una darrera crida via llista de distribució per si arriben projectes 
interessants, cas que arribin, es votaran a la reunió del mes de juny. 
 
 
5. Festa de final de curs 
 
Tot i que està pressupostat un grup d'animació, es comenta que fóra interessant 
buscar alternatives per animar la festa sense necessitat de contractar ningú. 
 
Es recorden els aspectes logístics a tenir en compte per a l'organització de la festa. 
 
 
6. Torn obert 
 
Una mare recorda que cal fer les gestions per organitzar la xerrada que els mossos 
fan sobre la seguretat a la xarxa. Se’n pren nota i es farà el recordatori a la direcció de 
l’Escola. 
 
S'informa que el projecte proposat per Serveis socials i Salut comunitària, consistent 
en uns grups d'habilitats parentals, no es tira endavant al barri perquè no s’ha arribat al 
mínim d’inscrits. De cara a setembre possiblement es farà una nova crida. 
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Sobre el comentari que va sorgir a la darrera reunió que no es podia repetir de menjar, 
des de 7 i Tria han comentat que en principi sí que es pot repetir, però que de tota 
manera, ho  vigilaran. Pel que fa a la inquietud que generava a algunes famílies de 
parvulari una possible excessiva pressió perquè els nens acabin ràpid de menjar, des 
de l'Escola comenten que els mestres de parvulari sempre hi estan molt a sobre, per 
tant les famílies han d'estar tranquil·les. Finalment es comenta que des de 7 i Tria 
estan treballant en un protocol de resolució de conflictes amb els nens, sobretot per 
tractar la vessant emocional. 


