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ACTA DE LA REUNIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA HEURA (AMPA)        
LLOC: Escola Heura, Menjador  
DATA: Dijous 6 de febrer 
HORA D'INICI: 20.00 hores 
HORA D'ACABAMENT: 21.00 hores 
 
   
ASSISTENTS: 
 
Laia Alonso - P4 i 2n 
Gemma Amorós – 3r 
Toni Ballesta – P3 
Anna Batet – 5è 
Montse Bernabeu – 3r 
Pau Garrido – P4 
Oriol Homar – P5, 2n i 5è 
Sònia Lizana – P5 
Alberto López – 3r 
Edgar Martínez – 2n 
Anna Molina – P4 
Anna Nicodemus – P4 i 1r 
José M. Ontiveros – P5 
Damna Prudencio – P5 i 3r 
Laura Ródenas – 1r 
 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   
1. Subvenció Ajuntament de Barcelona 2014 
2. Jornades de portes obertes 
3. PHorta solidària 2014 
4. Comissions 

4.1. Comissió l'Escola per a tothom 
4.2. Comissió de la geganta 
4.3. Comissió de comunicació 
4.4. Comissió de la revista 
4.5. Comissió de menjador 

5- Torn obert 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Subvenció Ajuntament de Barcelona 2014 
 
S'ha presentat un projecte per a la subvenció que cada any oferta l'Ajuntament a les 
entitats sense ànim de lucre, en concepte de foment de la cultura popular i tradicional 
a l'Escola: dinamitzar les passejades de la geganta Heura, taller de percussió amb 
materials reciclats, festa de carnaval, aprenentatge de la sardana, festa de la 
castanyada, festa de nadal i jornades culturals. 
 
 
2. Jornades de portes obertes 
 
El divendres dia 7 de febrer, i dimarts 11 de febrer seran les jornades de portes 
obertes, on hi haurà representats de la Junta de l'AMPA. 
 
S'informa que l'Escola s'havia quedat sense pàgina web el mes de desembre, però 
aquest mes de febrer ja hi ha nova pàgina web, que de moment es pot consultar a: 
https://sites.google.com/a/escolaheura.cat/heura/  
 
 
3. PHorta solidària 2014 
 
El diumenge 16 de febrer serà la tercera edició del Phorta solidària. Enguany es farà a 
l’Ateneu d’Horta, i l’AMPA de l’Escola Heura hi col·labora donant suport en la difusió 
de l’espectacle. 
 
 
4. Comissions 
 
4.1. Comissió l'Escola per a tothom 
 
A la darrera reunió unes famílies van comentar que les samarretes grogues que 
havien comprat eren petites, i es va informar que a la reunió d'avui vinguessin per 
coordinar el retorn de les samarretes, però cap família ha vingut a la reunió. 
 
 
4.2. Comissió de la geganta 
 
Dissabte dia 8 de febrer hi ha la cercavila de la geganta en motiu de les festes de 
Santa Eulàlia, es sortirà conjuntament amb les escoles Àngels Garriga i Arc Iris. 
 
S'han fet arribar a la Direcció de l'Escola diverses iniciatives per fer més present la 
geganta entre els nens. 
 
 
4.3. Comissió de comunicació 
 
S'està treballant en una nova pàgina web per a l'AMPA, en principi en dos mesos 
podria estar operativa. 
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4.4. Comissió de la revista 
 
S'està treballant en la nova estructura de la revista. 
 
 
4.5. Comissió de menjador 
 
La Junta de l'AMPA es va reunir amb 7 i Tria, ja que calia un monitor més, com que la 
ràtio de nens i nenes que es queden al menjador darrerament ha augmentat, el 
monitor ja està contemplat en el mateix pressupost i actualment ja està treballant a 
l’Escola. 
 
 
5- Torn obert 
 
Des de la Junta s'informa que s’està treballant amb l’equip docent el fet que l'Escola no 
reuneix les condicions necessàries per la higiene bucodental, i així s’ha fet arribar a 
l’AMPA.  Arran dels dubtes que sorgeixen entre els pares, s'acorda que es comunicarà 
a la direcció de l'Escola tots aquests dubtes per tal de treballar-los conjuntament. 
 
L'equip de mestres ha demanat a la comunitat de pares ajut per elaborar el 
carnestoltes, es farà una crida demanant voluntaris entre les famílies per elaborar el 
carnestoltes. 
 
S’informa que el passat dia 3 de febrer va aparèixer a La Vanguardia una notícia sobre 
una actuació que els agents rurals van fer a la nostra Escola per habilitar un niu de 
falciots que havia quedat inhabilitat. S’adjunta la notícia en aquesta acta. 
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