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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 març 
HORA D'INICI: 20.30 hores 
HORA D'ACABAMENT: 22.30 hores 
 
   
ASSISTENTS: 
 
Laia Alonso - P4 i 2n 
Anna Batet – 5è 
Montse Bernabeu - 3r 
Marta Carranza – 1r 
Judit Castelló – P3 
Peter Clifton – 4t 
Lali Costa - 2n 
Núria Formariz – P4 
Pau Garrido - P4 
Esther Gonzalez – 1r, 4t i 6è 
Oriol Homar – P5, 2n i 5è 
Edgar Martínez - 2n 
Anna Molina - P4 
Damna Prudencio – P5 i 3r 
Olga Sorribas – 1r i 3r 
Carola Verdesio – 3r 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   
1. Informacions del darrer Consell Escolar 
2. Subvenció sol·licitada a l'Ajuntament de Barcelona 
3. Jornades culturals 
4. Portes obertes 
5. Comissions 

5.1. L'Escola per a tothom 
5.2. Geganta 
5.3. Comunicació 
5.4. Revista 
5.5. Menjador 
5.6. Extraescolars 
5.7. Camí escolar 

6. Torn obert 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Informacions del darrer Consell Escolar 
 
Es fa un resum dels temes tractats el darrer Consell Escolar: 
 
Es fa una valoració de les festes de la castanyada i nadal, per part dels mestres 
aquesta valoració és molt bona. 
 
S’informa de les novetats en l'equip docent: nova mestra de P5, substituta de música, 
reforç a P3 d'un noi de pràctiques. En tots tres casos, la valoració és molt positiva. 
 
Pel que fa al seguiment dels exalumnes de l’Escola que aquest curs han començat al 
Josep Pla, es comenta que tenen un molt bon nivell i que estan donant molts bons 
resultats. 
 
S’informa que s’ha creat la Comissió de convivència. Aquest nou òrgan, format per 
mestres i pares, s’ha creat per tal de tractar temes urgents que puguin sorgir en temes 
de convivència. S’ha elaborat un document on s’expliquen els objectius i contingut. 
 
Pel que fa a la matrícula viva, actualment l’Escola té 214 alumnes; hi ha tres vacants a 
5è. 
 
El curs 2015/2016 l'Escola farà 50 anys, es muntarà una comissió per treballar el 
tema. 
 
 
2. Subvenció sol·licitada a l'Ajuntament de Barcelona 
 
S'ha demanat una subvenció de 1.000 € per al foment de la cultura popular (jornades 
culturals, festes populars i concert de nadal), estem a l'espera de la seva resolució per 
veure què hi podem incloure. 
 
 
3. Jornades culturals 
 
Es demana als pares de segon que es posin en contacte amb la direcció per tal de 
començar a preparar les jornades culturals. 
 
 
4. Portes obertes 
 
Hi ha hagut dos dies de portes obertes, enguany l'Escola ha apostat per fer-les a l'inici 
del període de portes obertes de les escoles, ja que anys anteriors es feia cap al final. 
També s'estan fent moltes visites a nivell particular per aquelles famílies que no han 
pogut assistir a les portes obertes.  
 
S'informa que aquest és un any de natalitat baixa, i per tant això pot afectar la 
matrícula de totes les escoles. 
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5. Comissions 
 
5.1. L'Escola per a tothom 
 
Del 24 al 29 de març es farà una setmana reivindicativa, prèvia a la manifestació del 
29 de març. Cal decidir algunes accions per fer durant la setmana: 

 
 Dilluns 24, es proposa fer un taller de pancartes 
 Dijous 27, es proposa d'avançar la reunió mensual de l'AMPA i fer un monogràfic 

sobre les retallades 
 

En algunes escoles una acció reivindicativa és no fer l'avaluació de les competències 
bàsiques de 6è, es planteja si a la nostra Escola es podria dur a terme aquesta acció. 
S'informa que en darrer terme són les famílies qui decideixen si els seus fills fan la 
prova o no. 

 
 

5.2. Geganta 
 
Es fa una valoració de la sortida de la geganta per Santa Eulàlia. Es valora 
negativament l'organització per part de l'Ajuntament, i es comenta que l'assistència de 
les famílies no va ser gaire gran. 
 
S'ha posat en marxa la bústia de la geganta, la idea és que els alumnes puguin fer 
arribar preguntes a la geganta, que es respondran a la revista. 
 
També es vol editar un llibre amb la història dels capgrossos i la geganta que es va 
idear quan es va fer el taller de capgrossos. Aquest llibre es vol dipositar a la 
Biblioteca. 
 
S'està acabant el taller de percussió, queden dues sessions. 
 
La propera sortida de la geganta serà el mes de maig, en motiu de la Festa Major del 
Guinardó. 
 
 
5.3. Comunicació 
 
S'està treballant en la nova pàgina web de l'AMPA. Possiblement calgui suport per a 
fer la maquetació; si finalment cal, es farà una crida entre les famílies. 
 
 
5.4. Revista 
 
S'ha avançat molt en els continguts, però cal una persona que maqueti la revista, és 
per això que es farà una crida entre les famílies. 
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5.5. Menjador 
 
S'informa que es va fer la reunió trimestral entre la Direcció de l'Escola, les famílies i 7 
i Tria, on es va fer la valoració del primer trimestre. Es va destacar que el nou equip de 
monitors, amb els darrers canvis que s’han fet, és molt bo i està funcionant molt bé.  
 
Pel que fa al projecte d'anglès al menjador, es va comentar que els nens estan molt 
contents amb el projecte i que està funcionant bé. 
 
 
5.6. Extraescolars 
 
Els membres de la comissió comenten que en breu començaran a treballar el tema per 
poder presentar una oferta d'activitats extraescolars el mes de juny. 
 
 
5.7. Camí escolar 
 
No s'ha avançat en el tema, ja que els responsables del projecte per part de 
l’Ajuntament no han dit res fins el moment. 
 

 
6. Torn obert 
 
Una mare proposa que els dies en què l’Escola fa jornades de portes obertes, les 
aules puguin estar obertes per tal de poder veure també aquests espais. Es farà 
arribar la petició a la direcció. 
 


