
 

 

 
 
 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE 
L'ESCOLA HEURA (AMPA)        
LLOC: Escola Heura, Menjador  
DATA: Dijous 8 de maig 
HORA D'INICI: 20.00 hores 
HORA D'ACABAMENT: 21.10 hores 
 
   
ASSISTENTS: 
 
Laia Alonso - P4 i 2n 
Gemma Amorós - 3r 
Anna Batet - 5è 
Susana Castaño – P3 
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 
Anna Nicodemus - P4 i 1r 
Gemma Pons - P3 
Damna Prudencio - P5 i 3r 
Laura Ródenas - 1r 
Olga Sorribas - 1r i 3r 
Carola Verdesio - 3r 
 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
   
1. Valoració de les jornades culturals 
2. Situació econòmica de l'AMPA del curs 2013/2014 
3. Comissions 
3.1. L'Escola per a tothom 
3.2. Geganta 
3.3. Camins escolars 
3.4. Revista 
3.5. Extraescolars 
3.6. Comunicació 
4. Torn obert 
 
 
  



 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Valoració de les jornades culturals 
 
La valoració tant dels pares com dels mestres és bona, l’organització va ser bona.  
 
 
2. Situació econòmica de l'AMPA del curs 2013/2014 
 
Aquest punt es deixa per la propera reunió, ja que el tresorer no pot assistir a la 
reunió. Tot i així, s'apunta que han augmentat els impagats, i per tant és un tema que 
caldrà treballar. 
 
S’aprofita per comentar que han atorgat a l’AMPA 600€ de la subvenció demanada a 
l’Ajuntament de Barcelona sota el concepte de suport a la cultura popular catalana. 
 
 
3. Comissions 
 
3.1. L'Escola per a tothom 
 
Es fa una valoració de la xerrada que es va organitzar sobre la LOMCE enlloc de la 
reunió del mes passat: tot i que el contingut estava bé, hi ha l’opinió generalitzada de 
que el ponent no va estar a l'altura, va ser excessivament partidista i demagog.  
Es valora positivament usar l'espai de la reunió de l'AMPA, per a fer la xerrada, el 
nombre d’assistents va ser superior a l’habitual en les xerrades. 
 
3.2. Geganta 
 
La propera sortida serà el 18 de maig, d'11 a 13 hores, a les festes del Guinardó, amb 
timbals de l'Escola. 
 
S'ha rebut la petició de treure la geganta a la manifestació Som Escola del 14 de juny. 
 
Finalment, es valora positivament el fet de treure la geganta els divendres, ja que li 
dóna visibilitat. 
 
3.3. Camins escolars 
 
S'ha fet una reunió amb els responsables de l'Ajuntament. S'ha preparat un qüestionari 
que es farà arribar a les famílies en breu. Es destaca que és molt important que la 
resposta de les famílies sigui molt alta, perquè el resultat sigui el màxim de 
representatiu. 
 
3.4. Revista 
 
Es valora molt positivament el primer número de la nova època, tot i que s’apunta que 
de cara a properes edicions, es mirarà de fer el tiratge en una copisteria, perquè la 
qualitat de la impressió no ha estat massa bona. 
 
Ja s'està treballant en el segon número de la revista, que està previst que surti a finals 
de curs. 
 
  



 

 

3.5. Extraescolars 
 
La comissió està treballant per poder fer una oferta d'extraescolars el mes de juny. Hi 
ha propostes innovadores, que ara s'han de presentar a l'equip directiu perquè hi doni 
el vistiplau. 
 
3.6. Comunicació 
 
El desenvolupament de la nova pàgina web de l’AMPA està mig aturat, es mirarà de 
reprendre el més aviat possible. 
 
4. Torn obert 
 
Una mare comenta que els nens de 6è diuen que hi ha pocs llibres d'alguna matèria. 
Es comenta el tema amb els mestres, i des de la direcció de l’Escola es considera que 
hi ha els llibres necessaris.  
 
Un pare de 4t comenta com s’està organitzant la festa de final de curs, i es resolen 
aspectes logístics. Es recorda que serà el darrer dia de curs (divendres 20 de juny). 
 
Una família ha fet arribar el malestar que tenen perquè a l'obra de teatre que cada any 
fan els alumnes d'infantil hi assisteixen molts avis i això fa que alguns pares es quedin 
sense lloc per poder veure l’obra. Després de debatre diverses opcions, s’acorda que 
no es limitarà l’accés dels avis a aquest acte ja que actualment aquesta és l’única obra 
que poden venir a veure els avis (l’espectacle de nadal, té limitacions d’entrades). 
 
Una mare de P3 comenta que ja hi torna a haver mosquits a l’Escola, i demana si es 
pot fer alguna actuació al respecte. Es comenta que el curs passat ja va passar, van 
venir tècnics de l’Ajuntament a revisar les instal·lacions (per revisar que no hi hagués 
aigües estancades en alguna zona), i ens van notificar que tot és correcte i que no s'hi 
pot fer res, ja que l’alta presència de mosquits és degut a l'entorn de l’Escola (jardins 
de Font d'en Fargas i piscina a l'edifici del costat). 
 
Les famílies de P3 han demanat de poder-se quedar més estona en l'acabar la 
jornada. S'ha traslladat la petició a la direcció de l'Escola, i es tractarà el tema en un 
Consell escolar. 


