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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 3 d'octubre de 2013 
Hora d’inici: 20.45 hores  
Hora de finalització: 22.30 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
 
Ordre del dia 
   
1- Benvinguda a les noves famílies 
2- Eleccions a la Junta Directiva de l'AMPA 
3- Consell Escolar 17.06.2013 
4- Valoració festa final de curs 2012/2013 
5- Activitats extraescolars 
6- Comissió de menjador 
7- Comissió de la geganta 
8- Tancament pressupost 2012/2013 
9- Proposta de distribució de pressupost 2013/2014 
10- Torn obert  
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso - P4 i 2n 
David Bartolí- P3 
Montse Bernabeu - 3r 
Barbara Casamor - P5 
Judit Castelló - P3 
Oriol Díaz- 2n 
Rosa Duran- 5è 
Cristina Farran -2n i 5è 
Núria Formariz - P4 
Pau Garrido- P4 
Edith Gimeno - 2n 
Noemí Herrero - P3 
Oriol Homar - P5, 2n i 5è 
Sara Llosa - P3 
Marta Mampel - P3 i P5 
Marion Miranda - P3 
Anna Molina -P4 
José M. Ontoveros - P5 
Damna Prudencio - P5 i 3r 
Raul Serna - P3 
Rafa Uzñate - 2n i 5è 
Laura Valenzuela - 2n i 5è 
Carola Verdesio - 3r 
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Desenvolupament de la sessió 
   
1- Benvinguda a les noves famílies 
 
Es dóna la benvinguda a les noves famílies de l'Escola i es presenten els membres de 
l'actual Junta directiva de l'AMPA. 
 
 
2- Eleccions a la Junta Directiva de l'AMPA 
 
La Junta directiva actual acaba el seu mandat. Un cop acabat el període per rebre les 
candidatures, s'informa que s'ha rebut una candidatura. A la propera assamblea 
general es votarà la nova candidatura i es farà el canvi de Junta. 
 
 
3- Consell Escolar 17.06.2013 
 
S'explica que enguany, vista la resposta dels pares el curs passat pel fet que la festa 
de final de curs fos un dijous, la festa de final de curs serà el darrer dia de curs, és a 
dir, un divendres. Tot i això, es valorarà quina assistència hi ha de pares, per tal de 
poder decidir l'any vinent quan fer la festa de final de curs. 
 
La mestra de P3 va comentar que la rua de carnestoltes és massa llarga per als més 
petits, i es va acordar que la rua dels nens de P3 aquest curs tindrà un recorregut més 
curt. 
 
 
4- Valoració festa final de curs 2012/2013 
 
La valoració per part dels mestres al darrer Consell Escolar va ser molt bona, sobretot 
pel que fa a l'espectacle de dansa. 
 
Per part dels pares també se'n fa una bona valoració, destacant també el format de 
l'espectacle, que es considera més adequat que no pas un animador infantil. 
 
 
5- Activitats extraescolars 
 
Abans que res la Junta demana disculpes perquè la informació de les activitats 
extraescolars que es duran a terme no es va fer de la millor manera, sinó que es va fer 
a darrera hora. 
 
Finalment les activitats extraescolars que es duran a terme són: 
 
- Piscina 
- Teatre 
- Bàsquet de l'Horta, que tot i que el número d’inscrits no ha arribat als mínims, ho han 
assumit i es fa el trenet 
 
Una mare demana si els alumnes de P3 poden fer activitats extraescolars, i s'informa 
que en principi no, ja que l'AMPA no té l'autorització de l'Escola per acceptar 
inscripcions d'aquest curs. Però s'informa que si una família de P3 vol fer alguna 
activitat extraescolar, ho pot parlar prèviament amb la mestra, per tal que l'Escola 
pugui autoritzar l'AMPA a acceptar la inscripció. 
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6- Comissió de menjador 
 
A finals del curs passat l'Escola va proposar a 7 i Tria i als pares que a l'hora del 
menjador, excepte en el cas de les classes de parvulari, s'introduís l'anglès, ja que hi 
ha uns monitors que tenen un bon nivell i ho poden assumir. Per tant aquest curs ja 
s'ha iniciat aquest projecte, que consisteix en que alguns monitors s'adrecen als nens 
en anglès, dins del menjador. 
 
Es va comunicar a 7 i Tria que diverses famílies de parvulari creuen que els monitors 
són molt estrictes a l'hora del menjador. La resposta de 7 i Tria ha estat que 
consideren que en els primers anys és quan es fixen les bases i per això són estrictes, 
alhora que també influeix el fet d'haver de dinar i fer la migdiada al mateix espai, 
havent de seguir els horaris establerts. Es recorda també que les mestres d'infantil 
estan al cas de la metodologia que segueixen els monitors. 
 
Uns pares de P3 creuen que a infantil són massa estrictes pel que fa al mos de 
l’esmorzar, sobretot en la poca varietat de menjars que es poden portar. 
 
 
7- Comissió de la geganta 
 
L'actual comissió comenta que el curs passat van quedar saturats per un excés de 
sortides, i per tant s'ha acordat que aquest curs es faran 4 sortides: Festa major 
d'Horta, festes de Santa Eulàlia, trobada de gegants escolars, Festa major de Font 
d'en Fargas. 
 
Per a aquest curs, ja hi ha un pare que vol seguir portant la comissió, però demana 
suport per ser més famílies a la comissió, i així evitar acabar saturats.  
 
S'informa també que per aquest curs es vol organitzar un nou taller; un cop es formi la 
comissió s'acabarà de decidir la temàtica del taller. 
 
 
8- Tancament pressupost 2012/2013 
 
Es presenta l'esborrany de document amb el tancament del pressupost 2012/2013, 
que es presentarà a l'assamblea general. 
 
No hi ha comentaris. 
 
 
9- Proposta de distribució de pressupost 2013/2014 
 
Es prsenta l'esborrany de document amb la distribució de pressupost 2013/2014. 
S'informa que es podrà mantenir la quota, ja que tot i la pressumible davallada en les 
subvencions que es puguin rebre, aquest curs hi ha més nens a l'Escola. 
 
No hi ha comentaris. 
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10- Torn obert  
 
Unes famílies de P5 exposen els dubtes que tenen respecte la nova mestra de P5. 
Des de l'AMPA es faran arribar a l'Escola aquestes inquietuds. 
 
Des de la Junta s'informa que l'Àssun, que es va jubilar el curs passat, s'ha presentat 
com a mestra voluntària, i farà un suport específic per a un nen que ho necessita. 
 
Pel que fa a l'excés de mosquits que hem patit aquest inici de curs, s'informa que han 
vingut tècnics del Consorci que han considerat que no es tracta d'una plaga, sinó que 
ha estat fruit de l'entorn de l'Escola (jardins, etc) i la climatologia d'aquests darrers 
dies. 
 
Sobre els graons que van quedar a l'entrada de l'Escola amb les darreres obres de la 
vorera, s'informa que l'Escola està seguint els protocols per arreglar l'entrada, però la 
manca de pressupostos està alentint el tema. 
 
Pel que fa al preu del menú en el servei de menjador, s'informa que a la nostra Escola 
actualment 7 i Tria no està aplicant el 21% d'IVA que amb la nova llei s'hauria 
d'aplicar, i ho està assumint l'empresa. Es recorda que 7 i Tria està a l'espera que una 
sentència de la Comissió Europea retiri aquest IVA per als menjadors escolars. 
 
Pel que fa als camins escolars, s'informa que aquest projecte s'ha aprovat via Consell 
Escolar i per tant aquest curs es començarà a treballar en el tema. Es recorda que 
caldrà crear una comissió de pares per treballar a fons aquest projecte. 
 
Una mare proposa que tant des de l'AMPA com des de l'Escola es faci alguna acció 
per recolzar els mestres de les Illes Balears. S'acorda que es comentarà a l'Escola si 
es pot fer una acció conjunta. 


