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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 5 de febrer de 2015 
Hora d’inici: 20  hores  
Hora de finalització: 21.30 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador 
 
 
 
Ordre del dia 
   
   
1- Consell Escolar  02.02.2015 
2- Subvencions 
3- Jornades de portes obertes 
4- Carnestoltes 
5- Comissions 
6- Torn obert 
  
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso – P5 i 3r 
Eulàlia Arfelis – 4t 
Marta Bach – 4t 
Mireia Crespo – P3 
Cristina Farran – 3r i 6è 
Mamen Figueres – 1r 
Núria Formariz – P5 
Pau Garrido – P5 
Esther Gonzalez – 2n, 5è 
Esther Gonzalez – P5 
Emilie Lerin – 2n 
Sílvia Martínez – P4 
José Manuel Ontiveros – 1r 
Edgar Martínez – 3r 
Anna Molina – P5 
Anna Nicodemus – P5 i 2n 
Maria Jesús Planells – 5è 
Damna Prudencio – 1r i 4t 
David Ros – P3 
Ramon Tona – P3 
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Desenvolupament de la sessió 
   
1. Consell Escolar 02.02.2015 
 
Es fa un resum del darrer consell escolar, on es van tractar els següents temes: 
 

● Lectura de l’acta del consell escolar anterior 
● Valoració festa de nadal 
● Aprovació sortides no incloses en el Pla Anual 
● Gestió econòmica: rendiment comptes 2014 i pressuport 2015 
● Informacions direcció 
● Actuacions per millorar la puntualitat 
● Torn obert de paraules 

 
 
2- Subvencions 
 
S'ha demanat la subvenció a l'Ajuntament per a l'any 2015. Enguany s'han demanat 
1.500 euros. 
 
Es planteja la necessitat de crear una comissió que porti el tema de subvencions, per 
donar un cop de mà a la Junta amb aquest tema. 
 
 
3- Jornades de portes obertes 
 
Enguany seran els dies 6 i 17 de febrer. Es comenta la necessitat de fer més difusió a 
les escoles bressol a nivell de cartells i tríptics. Es mirarà de fer arribar al màxim 
d'escoles bressol els fulletons que enguany l'Escola ha elaborat, a través de pares que 
tinguin contactes amb les escoles bressol. 
 
 
4- Carnestoltes 
 
S'ha fet crida als pares i mares per a l'elaboració del carnestoltes i s'han presentat 
força pares.  
 
Es recorda la necessitat de que els pares que vagin a la rua per veure-la, se'n 
mantinguin al marge i no hi intervinguin. 
 
 
5. Comissions 
 
Es fa un repàs de com estan actualment les comissions: 
 
Revista 
 
Estan treballant per treure un número pels volts de març, abans de setmana santa. 
 
Es recorda que si la gent té idees, textos, etc, els poden fer arribar per als propers 
números. 
 
  



3 
 

Escola per a tothom 
 
Actualment estan treballant en el projecte de creació d’un nou institut al barri d’Horta. 
Ja s'ha creat la Plataforma Horta vol un institut. Ja s'han iniciat contactes amb alguns 
polítics. 
 
 
Menjador 
 
Ja s'ha fet una visita, i es destaca molt positivament l'actitud dels monitors, molt 
professionals i amb molta implicació amb els nens. 
 
Es comenta que estaria bé que hi hagués més productes de la terra i de temporada. 
Es comenta que això s'ha traslladat en algun moment a 7 i Tria i la resposta ha estat 
que es compra molt producte de proximitat. 
 
Algunes famílies pregunten d'on vé el cost del servei de menjador, que el troben 
excessiu. Es comenta que el cost vé donat bàsicament pels monitors: per l'estrucutra 
de l'Escola calen força monitors (tres classes a parvulari, dos torns a primària, patis...). 
 
 
Extraescolars 
 
L'equip docent es va reunir amb l'empresa Kids'n'us, per valorar la possibilitat d'oferir 
una extraescolar d'anglès. Es va valorar que la metodologia d'aquesta empresa 
requereix uns espais determinats, que la nostra Escola no té. El cost de l'activitat, si es 
fes a l'Escola, tampoc és gaire més econòmic que si es fa directament a l'empresa. És 
per aquests dos motius que s'ha decidit no oferir aquesta extraescolar a l'Escola. 
 
 
Camí escolar 
 
Es presenten els resultats de les enquestes recollides per a l'elaboració del camí 
escolar. Properament caldrà reunir-se amb Torrent de Can Carabassa, per acabar de 
treballar conjuntament el camí escolar. 
 
 
Geganta 
 
S'ha decidit no treure la geganta per les festes de Santa Eulàlia, ja que no hi havia 
prou famílies disposades a transportar la geganta.  
 
Es mirarà de treure-la en activitats que es facin pel barri, ja que així no caldrà 
organitzar el transport. 
 
Es recorda que la comissió de la geganta té poca gent, i cal la implicació de més 
famílies. 
 
Finalment es comenta que el dia 21 de febrer es treurà la geganta a la festa que es 
farà amb motiu de la inauguració del camí escolar de l'Escola Font d'en Fargas. 
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Comunicació 
 
En breu es mirarà de potenciar l'actual pàgina web de l'AMPA, amb noves 
funcionalitats. 
 
Es farà arribar una enquesta per saber què esperen les famílies de la pàgina web, què 
esperen trobar, etc. 
 
 
6. Torn obert 
 
Hi ha hagut un canvi de llei amb l'Impost de Societats, que pot ser que afecti a les 
AMPAs. Des de la nostra AMPA es mirarà el tema, ja que afectarà a com es duu la 
comptabilitat de la nostra associació. 
 
Una mare pregunta si es pot fer donació de llibres a l'Escola. Es comenta que 
possiblement es farà un mercat d'intercanvi de llibres pels volts de Sant Jordi. 
 


