
                                                                                              

 

 

Reunió Junta Oberta 

Curs 18/19 

 

Data: 8 d’octubre de 2018 

Hora: Inici a les 20.30 h 

Lloc: Al menjador de l’escola 

Assistents 

Ramon T (2n), Mireia C (2n), Mireia M (2n i P4), Montse B (2n), David M (2n), Roger M (4t), Oriol D (1r, 4t), 

Anna N (4t i 6è), Marta N (P5), Monica C (5è), Carol M (1r i 3r), Mireia S (1r i 3r), Anna M (P5 i 4t), Núria F (P3, 

1r i 4t), Mamen F (5è i P3), Nacho (P3 i 1r), Marta S (P3 i 1r), Aida G (P5), Paula C (5è i 1r), Emilie L (P5 i 6è), 

Itxaso (1r), Alex (P4) i Carme Pujol Educadora emocional. 

Ordre del dia 

● Benvinguda al nou curs 

● Espais formatius per a famílies i mestres 

● Informació sobre les quotes 

● Presentació comissions 

● Informacions Consell Escolar 

● Precs i preguntes 

Espais formatius 

El grup de treball que està desenvolupant el projecte d’espais formatius de Coeducació i Educació 

emocional, presenta la proposta de tallers i dates de realització. 

Es programaran dos tallers d’Educació emocional i dos d’Educació i gènere, obert a tot el col•lectiu de 

l’escola (famílies, mestres i personal espai migdia) 

Assisteix a la reunió la formadora dels tallers d’Educació emocional, Carme Pujol, experta en xerrades i 

tallers per a la formació integral de la persona. Explica com seran els tallers, què farà i com treballa 

habitualment. Seran tallers molt pràctics i oberts a les demandes dels assistents, seran un espai on 

adquirir eines pràctiques per acompanyar l’aprenentatge dels nostres fills i filles des de la gestió de les 

nostres emocions i les de l’infant, revisant els nostres comportaments i educant des de la coherència. 

Recalca la importància de desaprendre per tornar a aprendre. Treballarem tècniques senzilles però molt 

efectives per gestionar adequadament les emocions (la ràbia, la sobreexcitació, la frustració...) 

● Tallers Educació Emocional programats els dissabtes 23/2 i 23/3 de 10 a 13 h a l’escola. 

Els tallers d’Educació i gènere seran xerrades-debat per prendre consciència de com el gènere ens 

atravessa des de ben petites. Es faran dos a l’escola impartits per Candela i CoeducAcció. 
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 S’ha presentat la proposta a la direcció de l’escola i els ha semblat molt interessant. La nova directora, la 

Maite,  i la Irene de secretaria i espai migdia tenen molt interès en assistir-hi. L’organització Candela a més 

ens convida a participar a tres tallers més que faran. 

● Tallers de Gènere: Coeduquem a casa i a l’escola? Dimarts 30/10 de 19 a 21 h. CoeducAcció 

● Prevenció del bullying amb perspectiva de gènere. Dimarts 27/11 de 19 a 21h. Candela 

Informació sobre les quotes 

Just abans de començar el curs, la direcció de l’escola es va posar en contacte amb la junta de l’AMPA per 

informar-nos que l’escola havia tingut una auditoria de la Generalitat. L’auditor va informar a l’escola que 

no estaven gestionant del tot bé els comptes, que havien de tenir separades les despeses curriculars de les 

que no són curriculars, i que totes les despeses curriculars havien d’anar a nom de l’escola i no de l’AMPA. 

L’Escola Heura sempre ha destacat per la riquesa del seu projecte educatiu amb la realització de moltes 

sortides, activitats i colònies inclusives, amb la participació de tots els infants de l’escola, per això tenim 

l’actual sistema de quotes socialitzades des de P3 fins a 6è amb el mateix import mensual fraccionat. La 

junta ha fet consulta a altres escoles i gestors especialitzats per trobar la manera de complir amb els 

requeriments de l’auditoria, i alhora no perdre el nostre actual sistema de finançament. La solució que ens 

han donat és que l’escola obri un compte bancari propi, on es gestionin els pagaments únicament de les 

despeses curriculars, i l’AMPA continuarà girant els rebuts a les famílies, com fins ara, fent un donatiu a 

l’escola, per poder fer front a aquestes despeses. 

 

Quotes del menjador: 

 Aquest mes d’octubre s’ha fet una reunió amb la direcció de l’escola i 7iTria on s’ha informat que a partir 

d’ara el rebut de menjador vindrà dividit en dos conceptes: 

● Quota de menjador: 6,20 € (preu màxim establert per la Generalitat) 

● Altres serveis de gestió: 0,65 € 

TOTAL REBUT MENJADOR: 6,85 €/dia usuari fix. 

En aquesta reunió, 7iTria va informar que el motiu de l’increment de preu per sobre del preu màxim 

establert per la Generalitat  és conseqüència d’un acord amb l’escola, perquè quan van començar a 

gestionar el servei van subrogar personal de la cuina amb unes condicions salarials per sobre del conveni 

(abans era personal propi de l’escola). S’informa que l’única persona que queda en aquestes condicions  li 

resten pocs anys per jubilar-se. També es comenta que en reunions anteriors la raó que s’havia donat per 

explicar l’increment del preu era el fet que Parvulari menjava a les aules i que implicava més monitors. 

Un pare manifesta el dubte de si aquest repartiment de quota afectarà a l’import que les famílies 

perceben de beques, ja que ara apareixerà un import de quota de menjador inferior. S’informa que no 

afectarà ja que l’import màxim que beca l’Administració és de 6 €/ dia. 

Presentació de les comissions 

Es fa repàs de les comissions en funcionament, es destaca la bona feina duta a terme per la comissió 

d’informàtica i es comenta que la comissió de biblioteca encara està aturada a l’espera que l’escola pugui 

dedicar-s’hi. La comissió d’espai migdia està disposada també a treballar el projecte de patis 

conjuntament amb l’escola. Es fa demanda de pares/mares que vulguin formar part de la comissió Horta 

vol institut ja que fa 15 dies es va aprovar la permuta de terrenys perquè l’Institut vagi darrere els terrenys 



 

3 

 

 

de Can Travi.  El Consorci ho té tot a punt però els grups polítics han aturat el projecte, i es considera que 

és un bon moment per reprendre les accions de demanda de l’institut a Horta. 

L’AMPA també s’ha posat a disposició de l’escola per donar suport en el que requereixin pel 

desenvolupament del projecte d’usos dels jardins de Can Fargues. L’escola presentarà un llistat d’usos a 

l’Ajuntament, entre els quals està l’ús dels jardins per fer classes de medi, plàstica, educació física... però 

no veuen factible l’ús com a zona d’esbarjo per la falta de personal i dificultat de controlar tots els 

accessos al parc. 

Informacions Consell Escolar 

● Es van aprovar tres visites noves que no estaven previstes. 

● Es va informar que 2n i 3r han incrementat el nombre de nens i ara tenen 25. 

● P5 farà un canvi de sortida, substituirà la visita a la Nau, per un projecte de petits científics que es 

fa al Cosmocaixa, on juntament amb diverses escoles hauran de presentar un projecte de ciència. 

● L’escola vol preguntar a P5 si estan interessats a participar en una nova Cantata que es farà un 

matí a les 10 h. Com que no hi ha pressupost pel trasllat en autocar, es proposarà als pares que 

portin ells mateixos els nens i nenes al lloc de realització. 

● S’informa que l’escola ha de desenvolupar un Pla de Convivència. És obligatori, i el límit per 

presentar-lo és el 2n trimestre de l’any que ve. S’ha de crear una comissió formada per 2 

pares/mares, 3 docents, 2 alumnes, personal directiu i personal no docent de l’escola. L’escola 

demana interessats a formar part de la comissió, preferentment en què un dels dos sigui membre 

de la junta o sigui una persona molt vinculada al funcionament de l’escola. 

● Es valora la festa de final de curs de l’any passat. Es comenta que va ser una mica pesada amb 

tants discursos i que hi va haver incidents durant la festa, en els quals diversos alumnes van 

llençar papers per totes les escales, van accedir a Parvulari, van llençar motxilles… La direcció 

proposa passar una normativa a les famílies dels espais que es poden utilitzar i els que no, i quines 

són les conductes mínimes per un bon ús dels espais de l’escola. 

● S’aprova el Mercat de la puça i festa de benvinguda de P3 el divendres 19/11. El curs de 6è farà 

pastissos. Es demana que es tinguin en compte les al·lèrgies més comunes i es faci també alguna 

cosa apta per a ells. 

Demandes de l’Escola 

● Es vol formar un Banc de famílies col·laboradores: es busquen experts en algun tema que vulguin 

anar un dia a l’escola a fer una sessió als infants; altres anys han anat metges, editors, ... 

● Demanen voluntaris per donar un cop de mà per organitzar la cantada del Mercat d’Horta  i dels 

Lluïsos, per dissenyar el rètol informatiu, portar el menjar recollit en furgoneta, etc. 

● Proposen també més periodicitat del Mercat de la puça: cada any s’acumula molta roba perduda 

dels infants i ja no hi cap. Es podria treure la roba un cop al mes i que cada mes s’encarregués un 

curs diferent. 

Precs i preguntes 

Diverses famílies mostren la seva discrepància pel fet d’avançar l’hora de les reunions de classe de les 19 h 

a les 17 h. Els membres del Consell escolar expliquen les raons que va donar la direcció de l’escola: que 

amb el canvi intenten arribar a un grup de famílies que mai participen ni assisteixen a les reunions, i que 

volen fer la prova a veure si funciona, que agraeixen molt l’esforç que faran la resta de famílies per 

adaptar-se a aquest nou horari. Algunes famílies comenten que en els seus cursos no veuen que hi hagi un 

problema d’assistència a les reunions quan s’han fet a les 19 h, i pensen que les famílies que fins ara no 
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han vingut, tampoc vindran encara que s’avanci l’horari i que també s’hauria de tenir en compte a les 

famílies en què treballen els dos membres i no podran assistir a les 17 h. 


