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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 5 de juny 
HORA D'INICI: 20.00 hores 
HORA D'ACABAMENT: 21.45 hores 
 
   
ASSISTENTS: 
 
Laia Alonso - P4 i 2n 
Teresa Ballesté - P3 i 4t 
Montse Bernabeu - 3r 
Antonio Campos - P4 i 1r 
Peter Clifton - 4t 
Núria Formariz - P4 
Esther González - 1r, 4t i 6è 
Sonia Lizana - P5 
Albert López - 3r 
Edgar Martínez - 2n 
Anna Molina - P4 
Anna Nicodemus - P4 i 1r 
Damna Prudencio - P5 i 3r 
Laura Ródenas - 1r 
Carola Verdesio - 3r 
 
 
 
 
ORDRE DEL DIA:  

    
1. Situació econòmica de l’AMPA del curs 2013/2014 
  
2. Festa de final de curs 
  
3. Comissions 

3.1. Comissió l'Escola per a tothom 
3.2. Comissió de la geganta 
3.3. Comissió de camins escolars 
3.4. Comissió de la revista 
3.5. Comissió d’extraescolars 
3.6. Comissió de menjador 

  
4. Torn obert 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Situació econòmica de l’AMPA del curs 2013/2014 
 
El tresorer explica que el pressupost s'està executant segons les previsions. Hi ha 

alguns impagats, s’està treballant per a que les famílies afectades paguin els deutes.  

 
Es comenta que es volen unificar les quotes; actualment hi ha dos mesos en què a 
banda del rebut mensual de l'AMPA, es cobra un rebut més (quota de llibres i quota de 
gestió  de l'AMPA). S'ha constatat que en aquests dos mesos hi ha més impagats del 
normal, i es vol proposar de repercutir aquestes dues quotes en la resta de rebuts 
mensuals i per tant unificar quotes. Això es plantejarà a la propera assamblea. 
 
 
 
2. Festa de final de curs 
 
Es comenten aspectes sobre la facturació de l'equip que fa l'espectacle. Es comenta 
que l'espectacle es farà sense tarimes, i a les grades. Les coques estan encarregades. 
 
 
  
3. Comissions 
 
3.1. Comissió l'Escola per a tothom 
 
El 14 de juny hi ha la manifestació de Som Escola. Es quedarà a les 17 h a la Plaça 
Eivissa. S'ha valorat que no es treurà la geganta, però sí que es mirarà de treure els 
capgrossos. 
 
Aquest any una altra alumna de l'escola s'ha quedat fora de l'Institut Josep Pla, és per 
això que un grup de persones (entre elles una mare de l'Escola) s'estan organitzant 
per mirar de crear un nou institut al barri. 
 
 
3.2. Comissió de la geganta 
 
A la darrera sortida, al Guinardó, hi van anar només quatre famílies. Es posa sobre la 
taula aquest fet per valorar-lo. En general, es valora que les sortides fora del barri són 
difícils de coordinar, i s'aposta per mantenir la sortida de la festa major d'horta. 
 
Es planteja una fórmula que passaria perquè una classe es faci càrrec de la geganta, 
s'apunta que hauria de ser una classe de parvulari, que és quan els fa més gràcia els 
nens les cercaviles. 
 
Es valora positivament la presència de la geganta els divendres a la sortida de 
l'Escola.  
 
 
3.3. Comissió de camins escolars 
 
S'han rebut fins el moment 98 enquestes. En breu es farà el volcatge de les enquestes 
per processar-les. 
 



 

3 
 

3.4. Comissió de la revista 
 
S'està acabant de tancar el darrer número de curs, que sortirà el 20 de juny. Enguany 
la impresió de la revista es farà en una impremta, per tal de millorar-ne la qualitat. 
 
 
3.5. Comissió d’extraescolars 
 
Aquesta comissió es va plantejar de fer algunes extraescolars al migdia, però aquesta 
opció la direcció de l'Escola l'ha descartada, per tema un tema de manca d'espais. 
 
S'ha proposat de fer anglès com a extraescolar, ara mateix s'està pendent de la 
resposta del claustre. 
 
Es valora l'activitat de jocs de taula que es va fer un dissabte pel matí. Hi va haver molt 
bona assistència. De tota manera, es comenta que aquesta extraescolar encara no 
està del tot lligada (franja d'edats, grups, etc), i per tant es mirarà de fer de cara al 
segon trimestre. 
 
S'ofertarà el futbol sala a l'Horta, des de P4 en endavant, amb trenet. 
 
I la resta d'extraescolar que actualment estan funcionant.  
 
 
3.6. Comissió de menjador 
 
Es va fer la última reunió de curs amb pares, mestres i 7 i Tria, on es va valorar: 
 
El projecte d'anglès va bé, el segon torn (els grans) millor que els petits. Es viu amb 
normalitat. 
 
Reforç de cuina: depenent de la ràtio de nens, l'Escola té una tercera cuinera. A l'inici 
de curs la ràtio no arribava per tenir aquesta tercera cuinera, però s'ha pogut mantenir 
ja que es va valorar amb 7 i Tria que no es tenien en compte els esporàdics a l'hora de 
calcular la ràtio. 
 
Pel que fa als impagats, es va explicar tot el procés que segueixen per reconduir-los. 
En aquesta escola tots els impagats s'han pogut solucionar. 
 
Des de 7 i Tria es va fer una proposta de passar del paper a una aplicació per a mòbils 
i tauletes. Es descarta, ja que hi ha famílies que no volen rebre les informacions 
només en format digital. 
 
Es comenta el fet que alguns pares han comentat que els migdies no siguin tan lliures, 
sinó que hi hagi activitats dirigides que els nens puguin fer de manera voluntària. 
Actualment es descarta, però de cara al curs vinent es farà una proposta per veure si 
hi ha activitats alternatives els migdies, sempre voluntàries. 
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4. Torn obert 
 
A la reunió anterior uns pares van fer una consulta sobre si a 6è hi ha prou llibres. S'ha 
comentat amb la direcció i la resposta dels mestres és que hi ha els llibres necessaris.  
 
Pel que fa a la petició de deixar l'Escola oberta per les tardes (també comentada a la 
reunió anterior), es comenta que la responsabilitat civil recau sobre la direcció de 
l'Escola, i per tant, no es podrà deixar l'Escola oberta. Tot i així, s'apunta que ara són 
més laxes a l'hora de fer fora les famílies a la sortida de l'Escola.  
 
Una mare pregunta si a la nostra Escola l'equip de mestres s'ha plantejat de fer 
jornada intensiva durant tot el curs. Es comenta que de cara al curs vinent, es manté el 
mateix calendari que enguany. 


