
 
 
 
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA HEURA (AMPA)    
 
Data: Dilluns 1 de febrer de 2015 
Hora d’inici: 20  hores  
Hora de finalització: 22 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador 
 
 
ORDRE DEL DIA 
   
1- Nou projecte de menjador 
2- Valoració festa de Nadal 
3- Consell escolar 01.02.2016 
4- Subvencions 
5- AMPA solidària  
6- Jornades de portes obertes  
7- Comissions  
8- Torn obert 
 
   
ASSISTENTS 
 
Laia Alonso - 1r i 4t 
Dolors Artiola - 5è i 6è 
Paula Caballero - P3 i 2n 
Sandra Espada - P5 
Mamen Figueras - 2n 
Núria Formariz - P3 i 1r 
Pau Garrido - 1r 
Loles Gonell - 2n 
Esther González -3r i 6è 
Noemí Herrero - P3 i P5 
Emilie Lerin - 3r 
Luis Marco - P4 
Edgar Martínez - 4t 
Sílvia Martínez - P3 i P5 
Itxaso Merino - P3 
Anna Molina -1r 
Angel Moreno - 5è 
Laura Morral - P3 
Susana Moyano - P3 i 3r 
Anna Nicodemus - 1r i 3r  
José M. Ontiveros - P3 i 2n 
Jorge Ortega - 2n i 6è 

Damna Prudencio - 2n i 5è 
Cristina Sampietro - 2n i 4t 
Marta Santamaría - P3 
Ramon Torra - P4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 
1. Nou projecte de menjador 
 
Es presenta una proposta de canvi en la gestió del menjador i del monitoratge per part 
d'en Francesc Alarcón consistent en la creació d'una cooperativa per donar aquest 
servei. Es facilita una fitxa amb informació (que s'annexa a aquesta acta) i s'expliquen 
els trets principals i els objectius que es volen assolir amb aquest canvi: 

 
-Mantenir el personal. 
-Potenciar el producte de qualitat i de proximitat. 
-Disseny dels menús per part de personal proper i amb coneixement dels nens de 

l'escola (i amb assessorament de l'agència de salut pública). 
-Tenir més control del personal. 
-Major feedback amb les comissions implicades (menjador i extraescolars) . 
-Proximitat amb els pares i els nens de l'escola. 
-Claredat i transparència. 
 
Es plantegen diverses qüestions sobre el funcionament i l'oferta del servei: 
 
Per part de la junta: 
 
 Menús oferts: bàsic (productes de temporada), intoleràncies i al·lèrgies, menú 

sense carn de porc (no pel ritus Halal) i vegetarià (sense carn  ni peix) 
 Assessorament en la constitució de la cooperativa: s'està duent per part de la 

cooperativa Guinardó (Àngels Garriga i Petit Príncep) 
 Consideracions sobre els extraescolars: teatre propi, replantejar la piscina amb 

el SAFA, parlar amb els 2 grups existents del bàsquet en aquests moments, 
intentar recuperar el casal d'estiu... entre d'altres. 

 Acollida per la tarda: es faria en dos blocs, de 16:30 a 17:00 com a ludoteca i de 
17:00 a 18:00 encarat cap al reforç i l'estudi. 

 Personal actual: subrogació de tots aquells que vulguin mantenir les condicions 
laborals amb la responsable de cuina i de monitoratge al capdavant. 

 Monitors de reforç a colònies i sortides: també es mantindria la gestió per part de 
la cooperativa 

     
 Per part de la resta d'assistents: 
 

 Nivell dels monitors: es buscaria a gent titulada per mantenir el bon nivell actual. 
 Temps del període d'implantació del servei: el canvi entraria pel setembre vinent. 

S'acorda portar la decisió a una assemblea extraordinària fent  palesa la 
importància de tenir el màxim d'informació possible abans d'aquesta. També es 
fa notar que la direcció de l'escola i les persones implicades estan assabentades 
de la proposta. 

 Valor afegit que aporta el canvi: solucionar les mancances actuals i potenciar els 
aspectes positius de l'actual servei. 

  



 Els passos a seguir: 
 

 rebre tota la informació possible durant els mesos de febrer i març. 
 transmetre tota aquesta informació i les explicacions als pares pels diferents 

formats disponibles (web, newsletter, delegats...). 
 convocatòria d'assemblea extraordinària on s'acabaria de fer les explicacions 

pertinents i es portaria a votació el canvi. 
 
 També es proposa: 
 

 informar-se sobre el funcionament de la cooperativa Guinardó que està fent 
l'assessorament i obtenir feedback amb les escoles on hi treballa. 

 la presència de l'altre soci de la cooperativa. 
 formar una comissió de seguiment del procés. 
 informar-se sobre la compatibilitat de la tasca de conserge amb el de la direcció 

de la cooperativa. 
  
Aprofitant aquest punt, s'aporta informació extra sobre l'actual servei de 7 i Tria: 
 
S'arriba a l'acord amb 7 i Tria perquè la Irene dediqui més temps a l'AMPA, tant per 
dignitat laboral com perquè estem pagant de més pels seus serveis actuals. També se li 
milloren les condicions ja que passarà també a estar contractada del 22 al 30 de juny i 
de l'1 al 12 de setembre amb dedicació exclusiva per l'AMPA (condicions que es 
respectarien amb el canvi) cosa que permetria millorar la gestió en temes com l'inici dels 
extraescolars.  
 
 
2. Valoració festa de Nadal 
 
S'expressen opinions apreciant el treball i reconeixent la innovació i es torna a plantejar 
el debat sobre el format.  
També es fa palesa la impressió de que es va recollir més menjar que altres anys 
encara que es troba a faltar el report que fa el Caliu amb les dades definitives. Es 
demanarà. 
S'indica que s'ha potenciat l'aprofitament del potencial dels alumnes aprofitant el talent 
dels que practiquen un instrument fora de l'escola tal i com es va proposar en el consell 
escolar anterior. 
 
 
3. Consell escolar 01.02.2016 
 
Resum de la reunió: 

1. Lectura i aprovació de l’acta del CE anterior. 
2. Gestió econòmica: S’ha rebut subvenció però compra de llibres de 1800€ i s’han 
comprat 5 ordinadors nous, I de cara a 2016 es preveu la compra de més 
ordinadors més o bé digitalitzar una aula i també s’informa de que es demanarà 
subvenció pels actes del 50è aniversari. 
3. Puntualitat: Preocupa la puntualitat i la repercussió en la convivència i en 
l'alteració de les activitats dins de l'aula. 
4. Seguiment de l’alumnat de 1er d’ESO: Al primer trimestre, dels 11 alumnes que 
han anat a l’IES Josep Pla, 9 ho han aprovat tot i amb molt bones notes i 2 han 
suspès una sola assignatura. Han fet molt bona adaptació i els mestres de l’institut 
estan molt contents amb el seu rendiment. 



Pel que fa als 8 alumnes que han anat a l’IES Ferran Tallada, 6 han suspès 
alguna assignatura però es pot dir que el seu rendiment ha estat bo. 2 d’ells han 
suspès diverses assignatures però el rendiment ja és similar al que tenien a 
l’escola. L’institut també ha fet arribar un feedback positiu dels alumnes provinent 
de l’Escola Heura. 
5. Valoració festa de nadal: L’equip de mestres està molt content amb l’espectacle 
fet als Lluïsos i la cantata al mercat. Ha sabut greu no poder fer les portes obertes 
degut a les obres. 
6. Obres: Les reformes de l'escola s'han endarrerit degut a què els vàters rebuts 
per parvulari eren molt petits havent de retornar-los i fer nova comanda de vàters 
de dimensions normals i també degut a la descoberta de bigues rovellades que 
s’han de canviar.  
7. Preinscripció curs 2016/2017: Les portes obertes es duran a terme el 23/02  i el 
03/03 a les 15:15 i la preinscripció es preveu que es faci al voltant del 30 de març 
(després de setmana santa) 
8. Masia Can Fargas: S'informa de la reunió en la que s'ha parlat de l'accés 
 
 

4. Subvencions 
 
S'ha presentat la subvenció de cultura popular per una quantitat de 1000€. S'anima a la 
gent a implicar-se en la creació i elaboració de projectes nous per tal de poder 
demanar-ne més o de més import. 
 
5. AMPA solidària  
 
S'acorda fer: 
 
- convocatòria: les mateixes bases que en convocatòries anteriors.  
- presentació de projectes: data límit 30 de març. 
- valoració: a la reunió ordinària del 4 d'abril 
- votació: a la mateixa reunió. 
 
 
6. Jornades de portes obertes  
 
Comentat al punt 7) del resum del consell escolar. 
 
 
7. Comissions  
 
- Menjador:  
Es va tenir una bona impressió tant del menjar com del funcionament i el monitoratge en 
la darrera visita que es va fer. 
 
- Escola x tothom:  
La pancarta de "SOS educació pública" es va retirar durant un temps. Es farà el 
possible per reparar-la i tornar-la a situar en un lloc visible i que pugui conviure amb la 
decoració del 50è aniversari.  
Es dóna a conèixer la proposta conjunta amb les escoles Torrent de Can Carbassa, 
Àngels Garriga i Font d'en Fargues per fer una xerrada sobre la repercussió de la 
LOMCE a les escoles i com es pot actuar en contra. Se'n farà més difusió. 



Es proposa xerrada de fisioterapeutes respiratoris per ajudar als petits amb el tema dels 
mocs i poder reduir les medicacions, les absències, les hospitalitzacions. Es farà 
proposta concreta i es sotmetrà a votació. 
S'ha parlat amb el Consorci i sembla que estan més predisposats. 
- Extraescolars: 
Es remarca la importància de poder garantir al juny la graella d'extraescolars per l'any 
següent.  
També es comenta que s'està treballant en un decàleg. 
     
- Camí escolar: 
Es va fer una reunió el 19/01 i s’està treballant en la planificació de les botigues 
amigues. Es vol treballar amb un quadern de camp adaptat al treball fet però encara 
manca concretar-lo i quins cursos realitzarien la tasca d’observació. 
S’ha presentat per part de mobilitat la proposta de senyalització. 
Es planteja la possibilitat de parlar amb SAFA i l’IC per tal de donar resposta a algunes 
de les incidències detectades i millorar-les conjuntament. 
Es preveu planificar una activitat de difusió a les jornades culturals del mes d’abril per 
tal de reportar el treball que s’ha anat fent. 

 
 

8. Torn obert 
 
 No hi ha intervencions. 
 
Es tanca sessió a les 22:10h 
 
  



ANNEX: INFORMACIÓ APORTADA DE LA COOPERATIVA ESCOLAR HEURA 
 

____________________________________Cooperativa Escolar Heura 
La Cooperativa Escolar Heura té com a objectiu principal oferir un servei de 
qualitat i del lleure als infants, pontenciant un servei educatiu complementari  al 
lectiu, durant el migdia. On els nens i nenes aprenguin a relacionar-se amb 
hàbits saludables i on ser feliços. I rebin una alimentació equilibrada i de bona 
qualitat, amb aliments de temporada i de proximitat. 
Volem garantir novament l´autogestió del servei del lleure i cuina, dins del centre 
escolar, fent més fluïda i directe la interrelació amb els pares i les seves 
necessitats amb els seus fills/es, dins del centre escolar, juntament amb el 
suport dels mestres i la direcció del centre. 
Treballarem conjuntament amb l´equip de cuina per oferir a les famílies un nou 
menú complet i de qualitat, atenent a les necessitats especials de cada nen, i 
respectant les conviccions de cada familia, pactant uns paràmetres amb la 
direcció del centre. 
En la nostra tasca diària, volem promoure el diàleg amb les comissions de 
menjador i d´extraescolars, per tal de minimitzar els dubtes que pugueu tenir al 
llarg de tot el curs. 
Aportarem les eines necessàries, per a que els vostres fills i filles  aconsegueixin 
una autonomia personal, bassada en uns hàbits saludables i lliures, ja sigui a 
taula, o a través dels jocs, en un espai de migdia paral.lel al procés educatiu i a 
l´evolució constant de l´infant. 
FORMES  DE PAGAMENT: 

 Us oferim la possibilitat d´una tarifa plana pel menjador, adaptada a les 
diferents necessitats de cada família. Aquests preus estan adreçats a tots 
els alumnes que facin un ús FIX del servei de menjador  durant tot l´any, 
independentment de les rutines setmanals FIXES que facin. 

5 dies per setmana     120€/mes 
4 dies per setmana       98€/mes 
3 dies per setmana       72€/mes 
2 dies per setmana       48€/mes 
   Eventuals       7,15€/dia 

   
 Tarifes i preus del SAM (matí): 

De 7.20h a 8h     32€/mes 3,5€ dia eventual 
De 8h a 9h     25,50€/mes 2,5€ dia eventual 

 
_______________________________________________________________ 
 


