
 
 
 
 

 
REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES 
DE L'ESCOLA HEURA (AMPA)        
LLOC: Escola Heura, Biblioteca  
DATA: Dilluns 2 de maig de 2016 
HORA D'INICI: A les 20:30 hores 
HORA D'ACABAMENT: 22:05 hores   
 
ORDRE DEL DIA:  
   
1- Comissió de menjador 
 
2- Revisió dels estatuts 
 
3- Renovació de la junta de l’AMPA 
 
4- Extraescolars 
 
5- Festa de final de curs 
 
6- Valoració de les jornades culturals 
 
7- 50è aniversari Escola Heura 
 
8- Torn obert 
 
ASSISTENTS: 
 
Montse Bernabeu – P4 i 5è 
Mónica Caballero – 2n i 6è 
Paula Caballero – P3 i 2n 
Raul Correas – P3 
Mireia Crespo – P4 
Sandra Espada – P5 
Mamen Figueres – 2n 
Núria Formariz – P3 i 1er 
Pau Garrido – 1r 
Esther González – 3r i 6è 
Luis Marco – P4 
Carolina Martínez – P3 i P5 
Edgar Martínez – 3r 
Miquel Mayor – P3 i P5 
Itxaso Merino – P3 

Anna Molina – 1r 
David Moreno – P4 
Susana Moyano – P3 i 3r 
Anna Nicodemus – 1r i 3r 
Jorge Ortega – 2n i 6è  
Marta Santamaria – P3 
Ana Tomé - 3r 
Ramon Torra – P4 
Lluís Vinyals – 3r 



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1- Comissió de menjador: 
  

Es comunica que s’ha produït una reunió entre 7 i Tria, la comissió i personal de cuina 
(per tractar també els temes de l’alimentació en particular) per tal de tractar les 
inquietuds que han anat sorgint, comunicar a 7 i Tria que continuaven amb el servei i 
fer un repàs general a la situació. 
 
Entre les inquietuds comunicades, es parla de la poca concreció al quadern per les 
activitats del migdia i ens faciliten un powerpoint amb les activitats que es compartirà 
per tal de ser avaluat. Es remarca també la preferència de l’equip docent envers el fet 
de dedicar l’estona del menjador al joc lliure. 
 
Es concreten les activitats que es fan a l’espai del menjador (joc lliure, guixos, cordes, 
mocador...) i es parla de variació i renovació i no hi ha cap planificació de canvi, ja que 
s’intenta fer a mida del que els nens demanen, prioritzant les activitats no pautades.  
 
També es parla de les titulacions dels monitors, rebent el compromís d’oferir la 
formació per obtenir la titulació als monitors que ho demanin i es parla de la compra 
de material nou per tenir més recursos pels jocs lliures amb les limitacions de l’espai i 
de l’atenció dels monitors de les que es disposen actualment.  
 
Es fa notar la priorització del menjar de proximitat encara que no sigui ecològic i es fa 
veure que el consum de peix congelat està marcat per normativa de seguretat/higiene.  
 
Es tracta a part el tema del SAM, ja que apareixen queixes sobre l’ús del telèfon 
particular durant aquestes estones per part dels monitors i per la proposta dels 
mateixos jocs de sempre que es fan en aquest espai. Es torna a fer referència a la 
preferència de l’equip docent per usar aquest espai pel lleure i no pel joc dirigit però es 
faran arribar les observacions indicades per tal que es faci més acompanyament (que 
no direcció) dels jocs i es controli l’abans esmentat. 
 

2- Revisió dels estatuts: 
 

Es tracta dins del punt següent. 
 

3- Renovació de la junta de l’AMPA: 
 
Es proposa fer un canvi de 3 a 2 anys de duració del mandat de la junta de tal forma 
que la participació en la junta durés 4 anys però amb renovació de la meitat de la 
mateixa cada 2 anys. 
 
També es parla de desplegar el règim intern per explicitar les funcions de les 
comissions, establir els responsables de cada tema, com a forma més àgil de fer 



modificacions no havent de recórrer a canviar els estatuts cada cop que es vulgui 
modificar algun aspecte. 
 
Per part de la junta s’ofereix la possibilitat a la gent que hi estigui interessada, de crear 
un espai de treball en el qual s’expliquin les funcions, es busquin fórmules de fomentar 
la participació, i combinar l’experiència dels pares veterans de l’escola amb les ganes i 
l’empenta dels pares nouvinguts i establir contactes amb altres AMPES per tal de 
veure models diferents de funcionament i crear un projecte de major coneixença i 
confiança. 
 
Es remarca la importància de l’acompanyament a la junta nova i es garanteix que es 
produirà en el proper relleu. 
 
L’escola demana continuïtat perquè se’ls fa una muntanya cada canvi de càrrecs pel 
temps que comporta l’establiment de vincles i de la confiança necessària entre les 
dues parts. 
 
Per últim, es fa notar la importància de les comissions, ja que son de més llarga duració 
que les juntes i poden assumir una part de treball molt important. 

 
4- Extraescolars: 

 
S’ha portat a terme una trobada per poder proposar la graella d’extraescolars abans de 
la finalització del curs i poder completar aquesta graella amb explicacions de cada 
activitat (durada, dies, recollir opinions) tot compaginant-les amb la disponibilitat de 
l’escola (les que es duguin a terme al recinte escolar han de coincidir amb els dies en 
què la Irene està a la tarda). 
 
Per tot això: 
S’ha preparat graella amb informació i demanant opinió a les famílies que en aquests 
instants participen d’alguna de les activitats oferides. 
Es valora treballar amb altres escoles també per tal d’oferir extraescolars de manera 
conjunta segons les places sol·licitades. 
Es vol establir que és el que prioritzen els pares amb les extraescolars: guarda o 
objectius pedagògics. 
Es parla d’obrir els extraescolars als nens de P3, però això s’ha de consultar a l’escola ja 
que no ho ofereix però tampoc ho prohibeix. 
Es descarta que els pares s’encarreguin dels trenets per problemes amb les 
assegurances. 
 

5- Festa de final de curs: 
 

No hi ha representants dels pares de la classe de 4rt. Es parla de l’oferiment fet a la 
junta sobre una activitat remunerada amb un pressupost al voltant dels 850€ o 650€ 
sense IVA però es rebutja, ja que s’està intentat minimitzar costos i es pensa que és 
una quantitat excessiva. S’està intentant que es subvencionin les coques, que es 
redueixin preus... per tant, no quadra fer aquest desemborsament  amb la filosofia que 



s’està intentant aplicar i més amb la idea que es té per part de molts pares sobre a què 
ha d’estar destinat aquest espai i si val la pena portar un espectacle que suposi un cost 
quan la majoria de gent el que vol és parlar i acomiadar-se fins al curs vinent. S’estan 
buscant alternatives. 
 
Es concreta que s’ha de parlar i tancar un CANVI DE FORMAT que fomenti altres tipus 
d’activitats i que redueixi al màxim i acabi per suprimir els costos econòmics de les 
activitats d’aquesta jornada. 

 
6- Valoració de les jornades culturals: 

 
Es comenta que s’intentarà fer en un dissabte del mes de maig. 
 
S’explica com es van succeir els esdeveniments del dia de la suspensió: estava tot 
preparat i muntat, però a les 8.30 i veient que el terra estava mullat i podria comportar 
un perill, encara que no plogués, es va decidir suspendre. Es va pensar en diumenge 
però es va descartar per la disponibilitat de pares i mestres. Es va decidir no eliminar 
l’exposició de les classes d’abaix i per això es faran portes obertes el següent dilluns (i 
el mateix dissabte de 12 a 13). 
 
L’escola opina que hi ha masses actuacions i comenta que s’ha d’ajustar per tal de fer 
un format més àgil pel dia en què al final es tornin a celebrar.   

 
7- 50è aniversari de l’Escola Heura: 

 
Es fa saber que el 9 de maig a les 17:00 hi haurà una reunió oberta de la comissió de la 
festa (és a la que encara manca gent). Les altres comissions ja estan constituïdes i 
funcionant. 

 
8- Torn obert: 

 
AMPA SOLIDÀRIA: Darrera setmana per recollir propostes. A la pròxima reunió es 
parlarà de les rebudes. 
 
Diners dels mercats: es parla de revertir-los en el projecte de l’AMPA SOLIDÀRIA. 
 
El diumenge 8/5 surt la geganta a les festes del Guinardó. Es farà convocatòria via 
whatsapp dels delegats. 
 
Comissió de comunicació: està en procés de constitució però s’ofereixen ja per portar 
a terme diverses feines de comunicació i d’ajuda a les activitats (fulletons, imatges, 
cartells...) 
 
Pares de 6è que no van entrar al Pla, demanen a la comissió de l’escola per tothom 
que s’adhereixi a l’escrit on es demana l’ampliació de places però la comissió declina 
l’oferiment ja que això no quadra amb el propòsit d’aconseguir el nou institut. Es 



remarca el recolzament a nivell personal però no es pot posicionar en aquest escrit 
com a plataforma. 
 
La plataforma “Horta vol Institut” comenta que l’espai on originàriament es volia 
emplaçar (solar davant el cap) ha estat descartat, ja que l’Ajuntament l’ha venut. 
S’estan estudiant altres oferiments d’emplaçaments i s’està intentant trobar un el més 
proper al barri possible. 
 
Es tanca la sessió a les 22:05h 


