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Acta de la reunió de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Heura 
(AMPA)        
 
Data: Dijous 5 de març de 2015 
Hora d’inici: 20  hores  
Hora de finalització: 22 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador 
 
 
 
Ordre del dia 
 
1- Jornades culturals 
2- Portes obertes 
3- Comissions 
4- Espai de debat: la veu de les famílies 
5- Torn obert  
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso – P5 i 3r 
Eulàlia Arias – P5 i 2n 
Teresa Ballesté – P4 i 5è 
Mamen Figueres – 1r 
Núria Formariz – P5 
Pau Garrido – P5 
Bárbara Gómez – P4 
Anna Molina – P5 
Anna Nicodemus – P5 i 2n 
Gemma Pons – P4 
Damna Prudencio – 1r i 4t 
Àngels Santaulària – 5è 
Maria José Silva – 3r 
Olga Sorribas – 2n i 4t 
Ramon Torra – P3 
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Desenvolupament de la sessió 
   
1- Jornades culturals 
 
Enguany les jornades culturals seran uns jocs florals (cada quatre anys es fan jocs 
florals). Els delegats de segon informen dels preparatius que s'estan duent a terme. 
 
 
2- Portes obertes 
 
S'han fet dues jornades de portes obertes, amb molta afluència de famílies 
interessades. S'ha canviat el format respecte cursos anteriors, fomentant més la 
participació de les famílies. Es comenta que han arribat opinions de famílies assistents 
que van trobar a faltar una presentació formal, a l’inici de l’acte, del projecte educatiu. 
 
Degut a l'alta demanda de famílies interessades en veure l’Escola, s’ha planificat una 
tercera jornada per al dia 6 de març. 
 
 
3- Comissions 
 
Es fa un repàs de les actuals comissions: 
 
Revista 
 
S'està treballant pel número que sortirà abans de setmana santa. 
 
Escola per a tothom 
 
S'ha fet una enquesta a les famílies de 5è i 6è, per saber quins són els interessos a 
l'hora d'escollir institut. Aquesta enquesta està coordinada per la Plataforma Horta vol 
un institut. 
 
Una mare comenta que l'any vinent obrirà un nou institut a Sant Andreu, on es 
derivaran escoles de primària de Nou Barris que ara van a l'Institut Josep Pla. Això en 
principi sembla que haurà de facilitar l’accés a l’institut dels alumnes provinents de les 
escoles d’Horta.  
 
Menjador 
 
Una mare de P4 comenta que algunes famílies d'aquest curs han detectat que en 
algunes ocasions no s'ha informat de petits incidents que hi ha hagut (cops, etc). Es 
comenta que a nivell general la sensació és que sí que s'informa de qualsevol incident, 
per petit que sigui, però s’acorda que es farà arribar la demanda a la Irene perquè 
revisi si en aquest curs s'està informant correctament de les incidències a l’hora del 
menjador. 
 
Extraescolars 
 
Properament es reprendrà el tema per organitzar les extraescolars del curs vinent. 
 
Camí escolar 
 
Un cop fet el buidatge, s'ha fet una reunió a l'Escola Torrent de Can Carabassa per 
anar avançant en el tema. 
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Geganta 
 
Es va treure la geganta el dia de la festa d'inauguració del camí escolar de la Font d'en 
Fargues, i hi va haver força afluència de famílies. 
 
Comunicació 
 
S'està treballant en les millores de la pàgina web de l'AMPA. 
 
S'informa que l'Escola ja té perfil a Twitter. Com que hi ha diverses famílies que 
comenten el seu desconeixement sobre aquesta eina, es comenta que es mirarà de 
fer una petita formació sobre l'eina a la propera reunió de l'AMPA. 
 
 
4- Espai de debat: la veu de les famílies 
 
Per manca de temps, no es comença aquest espai. La idea, per a properes reunions, 
és fer una primera part de la reunió informativa, relativament ràpida, i poder dedicar la 
segona part de la reunió a comentar i debatre temes d’interès entre les famílies, 
relacionats amb el funcionament de l’Escola, per tal d’extreure noves idees, fomentar 
la participació de les famílies, etc. 
 
 
5- Torn obert 
 
Es comenta que un nen ha caigut de les grades, i es demana si es pot reprendre el 
tema amb la direcció de l'Escola. Des de l’AMPA es farà arribar a la direcció. 
 
Una mare de P4 comenta que s'ha assabentat que a parvulari a vegades no arriba 
l'aigua amb prou força (sobretot quan des de la cuina es fa servir molt), i demana si es 
pot treballar en el tema. Es traslladarà el tema a direcció. 
 
Una altra mare comenta que darrerament s'han vist gossos dins l'Escola a l'hora de 
recollir els nens. Totes les famílies presents veuen clar que els gossos no han d’entrar 
a l’Escola, per tant es demanarà a la direcció que es comuniqui que no hi pugui haver 
gossos dins el recinte de l'Escola. 
 
Des de l'AMPA s'informa de les baixes de mestres que hi ha actualment: a P4, 1r i 6è. 
En els tres casos hi ha substituts, tot i que es comenta que les substitucions triguen a 
cobrir-se. Es valora la possibilitat d’interposar una queixa al Consorci per part de les 
famílies cada vegada que es necessiti una substitució,  per tal de que fer pal·lès el 
desacord amb el sistema i  temporalitat en relació a la cobertura de baixes. 
 
Es recorda que els matalassos de P3 estan descosits, s'acorda que el delegat de la 
classe farà una crida entre els pares d’aquesta classe perquè surtin voluntaris per 
cosir-los. 


