
 
 
 
 

 
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DE L'ESCOLA HEURA (AMPA)        
LLOC: Escola Heura, Menjador  
DATA: Dilluns 4 d’abril de 2016 
HORA D'INICI: A les 20:30 hores 
HORA D'ACABAMENT: 22:15 hores   
 
ORDRE DEL DIA:  
   
1- Servei de menjador i extraescolars. 
 
2- Comissions: funcionament, estructura i composició. 
 
3- Torn obert 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Montse Bernabeu – P4 i 5è 
Mónica Caballero – 2n i 6è 
Paula Caballero – P3 i 2n 
Lali Costa – 4rt 
Mireia Crespo – P4 
Sandra Espada – P5 
Mamen Figueres – 2n 
Pau Garrido – 1r 
Esther González – 3r i 6è 
Emilie Lerin – 3r 
Mónica Manso – 4rt 
Luis Marco – P4 
Carolina Martínez – P3 i P5 
Miquel Mayor – P3 i P5 
Itxaso Merino – P3 
Anna Molina – 1r 
David Moreno – P4 
Susana Moyano – P3 i 3r 
Anna Nicodemus – 1r i 3r 
Gemma Nicolás – P3 
Jorge Ortega – 2n i 6è  
Damna Prudencio – 2n i 5è 
Esther Puig – 5è 
David Ros – P4 

Mireia Sánchez – P3 
Marta Santamaria – P3 
Ramon Torra – P4 



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1- Servei de menjador i extraescolars: 
 
Es comença la reunió exposant que el motiu pel qual s’ha canviat el format de reunió 
d’assemblea a reunió ordinària. 
 
La proposta que es va rebre per gestionar el servei de menjador ha generat molts 
dubtes i s’ha considerat per part de la junta que, abans de poder prendre alguna 
decisió, calia recolllir més informació tenint en compte tots els agents implicats.  
A la reunió s’exposen les informacions recollides i es valora que cal més concreció i 
consolidació del projecte que s’ha postulat per a gestionar el servei de menjador. 
S’aprova per unanimitat seguir amb 7 i Tria com empresa de serveis per a la gestió del 
menjador de l’Escola Heura.  
 
Per unanimitat es decideix no portar a l’assemblea la nova proposta de gestió de 
menjador deixant oberta la possibilitat de revisió en un futur si es rep nova proposta. 
 
Comissió de menjador: explica que es va assistir a dinar un dia (també hi va haver 
representant de la junta) i es va veure un clima normal i organitzat. Es va fer més 
pausa amb els nens més grans i la opinió que transmetien era positiva tant respecte al 
menjar com al funcionament (més enllà de problemes puntuals que s’han donat en 
alguna ocasió). Es va poder repetir i tant la quantitat, com el ritme van ser bons i 
també es va poder observar tranquil·litat i un ambient controlat al pati en les estones 
d’esbarjo.  
 
Surt la necessitat d’explorar el tipus d’activitats que dinamitzen els espais de 
menjador.  
 
 

2- Comissions: funcionament, estructura i composició: 
 
Es recorda el funcionament i l’esperit de les comissions per tal de millorar el 
funcionament de l’escola i la implicació per part dels pares/mares en aquest objectiu. 
S’explica que la organització de les comissions es fa a principi de curs i es constitueixen 
definitivament en una reunió ordinària en la que, després de tractar els temes de 
l’ordre del dia, els interessats es reuneixen per separat i s’acaben d’organitzar 
internament. 
 
 
Les comissions s’autogestionen i es planteja què fer quan no funcionen, arribant a la 
conclusió d’establir la figura del responsable de la comissió que serà l’encarregat de fer 
de nexe amb l’AMPA i amb els delegats de classe. Aquesta figura no es veu necessària 
en les comissions que estan funcionant amb normalitat ja que la comunicació i el 
funcionament ja son prou bons sense establir aquesta figura. 
 



També es fa veure que no existeix cap decàleg ni document de funcionament de les 
comissions.  
 
 

3- Torn obert: 
 
Es planteja per part de la junta la idea de determinar el temes a tractar en les següents  
reunions a l’acabament de les reunions en curs. S’accepta la proposta deixant clar que, 
si sorgeixen nous temes, s’incorporaran a l’ordre del dia informant per la via habitual. 
Per la propera reunió es va quedar en tractar: 

- Proposta d’extraescolars 
- Estatuts i gestió de la junta directiva (relleu i funcionament de la direcció...) 

 
També s’exposa la idea de potenciar les reunions com a espais de debat i diàleg, usant 
els correus de notificació de l’ordre del dia per exposar aquelles informacions que es 
puguin comunicar en aquest format deixant l’espai de la reunió per fer les 
consideracions que es considerin necessàries. 
 
Camí escolar: 
S'han realitzats les següents actuacions després d’analitzar les necessitats trobades en 
les enquestes: 
- Cruïlla Peris Mencheta i Can Pujolet: 

S’ha posat un banda rugosa en el pas de vianants I es traurà un estacionament de 
cotxet col·locant aparcament de motos per millorar la visibilitat 

- Cruïlla Llobregós amb Passeig Maragall: 
S’ha pintat una graella triangular amb dos fitons verds per evitar estacionament a la 
cruïlla i es perllongarà la línia groga a la vorera Esquerra per evitar que l'autobús 
envaeixi la vorera. 
Està pendent les noves senyalitzacions de camí escolar i per millorar la visibilitat  
d'alguns passos de vianants amb poca visibilitat es suprimirà un lloc d'aparcament i 
es posaran aparcaments de motos. 

Es preveu que en les jornades culturals s'exposi un plafó amb les canvis fets fins ara i 
els que estan aprovats pendents d'executar. 
 
Escola per tothom:  
La Plataforma "Horta vol institut" celebrarà el dissabte 9 d'Abril a partir de les 11:00 la 
jornada de portes obertes del que serà el futur nou institut d'Horta. Convidant a 
tothom a assistir-hi per donar suport. S'han organitzat unes aules virtuals o espais 
d'aprenentatge que simbolitzen les futures aules. S'organitzen tallers per infants i 
joves. També hi haurà un parlament, informació de la línia pedagògica que es vol 
seguir i la presència dels gegants de les 4 escoles que formen la plataforma. 
Un pare comenta que aquest divendres acaba el termini de suport a les propostes 
recollides a la web del PAM. Entre elles hi han vàries que recullen la creació de 
l’institut d'Horta. La comissió comenta que enviarà els links als pares per fer-ne difusió 
i aconseguir suports. 
 
Es tanca la sessió a les 22:15h 


