
 
 

    

Acta de la Junta Oberta de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola 
Heura (AFA) 
 
Lloc: Escola Heura, Menjador 
Data: Dijous 27 de febrer de 2020 
Hora d'inici: A les 17:20 hores 
Hora d'acabament: A les 18:40 hores 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Elisabet Santiago (P3), Berta Carreras (P3), Meritxell Gavaldà (3er), Miquel Julià (P4), Blanca             
Cabellos (P5), Montse Bernabeu (3er), Paula Caballero (6è i 2on), Itxaso Merino (2on), Anna              
Molina (1er i 5è), Mireia Parés (P4), Eva Segura (P3, P4 i 1er), Núria Formariz (P4, 2on i 5è),                   
Mireia Sánchez (P4 i 2on), Anna Nicodemus (5è), Marta Nicodemus (1er), Isabel Garcia (5è),              
Alba Moseguí (P3 i P5), Jordi Carrizosa (P5), Gemma Nicolás (2on), Mònica Boix (4rt), Susana               
Pérez (P5), Jesús Torres (P4 i P5), Anna Bosque (P4 i 3er), Sergio Sanz (P5), David Moreno (P5 i                   
3er) i Laia Robusté (P5).  
 
 
ORDRE DEL DIA:  

1. BENVINGUDA A LES NOVES FAMÍLIES  

a. Donem la benvinguda a les noves famílies, als nous delegats i delegades i a les               

famílies que assisteixen per primer cop a una Junta Oberta i convidem a que segueixin               

participant d’ara en endavant. 

2. PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA  

a. Presentem els membres de la nova Junta. 

i. Laia, Anna i Susana com a cosecretàries 

ii. Jesús i Sergi com a cotresorers 

iii. David com a copresident 

b. Expliquem que el Francesc ha dimitit per motius personals, que queda lliure una             

copresidència, però que als estatuts diu que en cas de dimissió d’un copresident, el              

càrrec l’assumeix l’altre copresident fins a fi de mandat. La sortida del copresident s’ha              

d’aprovar a la següent assemblea. 

c. En tot cas, obrim la nostra junta a qui es vulgui apuntar al nostre projecte.  



3. OBJECTIUS DE LA NOVA JUNTA  

a. Afavorir la participació 

i. Fent enquestes per conèixer les diferents opinions 

ii. Fent ordres del dia més concretes i enviant-les per avançat 

iii. Fent canvis de dia i d’hora de les reunions de Junta Oberta 

iv. Cercant maneres d’afavorir la participació tant presencial com no presencial 

b. Oferir una bona comunicació 

i. Vetllant perquè la comunicació sigui constructiva, cordial i respectuosa 

ii. Estudiant els canals de comunicació actuals i cercant possibles millores 

iii. Fent les actes de les Juntes Obertes de manera àgil, penjant-les al web i 

ratificant-les a la següent Junta Oberta 

iv. Impulsant la comissió de comunicació 

v. Mantenint la informació de la web actualitzada 

vi. Creant un fons documental digital actualitzat 

vii. Fent una gestió regular del mail 

c. Assegurar la regulació econòmica 

i. Fent un control de la quota i de les aportacions que es fan a l’escola 

ii. Fent un seguiment de les despeses que fa l’escola a través de l’AFA 

iii. Contemplant els projectes subvencionables al pressupost anual 

iv. Cercant vies de finançament 

d. Millorar la Seguretat de l’associació 

i. Revisant les condicions de l’assegurança actual que tenim a través de la FAPAC 

ii. Fent els passos necessaris per complir amb la Llei de protecció de dades 

iii. Protegint la documentació sensible 

iv. Utilitzant contrasenyes de màxima seguretat 

v. Actualitzant el web per protegir-lo i fer que compleixi amb la legislació vigent 

(antivirus, cookies, text legal, antispam...) 

vi. Ampliant les firmes requerides per realitzar moviments bancaris 

e. Establir una relació d’acompanyament amb les comissions 

i. Intentant que les comissions funcionin sense que la junta sigui motor actiu 

ii. Establint una comunicació eficient 

iii. Atenent les necessitats i demandes que tingui cada comissió 

iv. Ajudant amb l’elaboració de subvencions i projectes 

v. Col·laborant en la definició de noves línies de treball 

 

f.  Iniciar la participació de les col·laboradores i col·laboradors 



4. QUÈ HEM FET FINS ARA  

a. Traspàs legal nova Junta 

i. Estatuts aprovats (s’inclou copresidència) 

ii. Informat del canvi a justicia (aprovat) 

iii. Canvi de noms als comptes bancaris. Ampliat les firmes requerides per realitzar            

moviments bancaris 

iv. Certificat digital 

v. PDTE. Canviar nom CIF 

b. Altres iniciatives 

i. Tokapp – l’estem estudiant 

ii. Vídeo concert nadal 

iii. Subvencions Ajuntament (Llibres i material, Festes i tradicions i Gènere) 

iv. Subvenció La Caixa (Impagats NEE) 

v. Recuperar mail ampaheura@gmail.com amb tota la documentació històrica 

vi. Crea i repara ja va fer una jornada de treball 

vii. Comissió d’extraescolars. Homologació del Casal d’Estiu 

viii. Impuls a la dinamització de la geganta a Santa Eulàlia 

ix. Iniciat els contactes amb les comissions 

5. RELACIONS DE l’AFA  

a. Relació AFA – Escola 

i. Hem fet una primera reunió amb la direcció de l’escola 

ii. Ens transmeten que les tasques de classe estan una mica penjades           

(documentació, persona referència). Mirarem de posar-hi remei 

iii. Heura solidària. Paper més actiu. Com a comissió social (sensibilització, mirar           

endins, cobrir possibles necessitats de les famílies). Tenir present les          

competències de la comissió de convivència. 

iv. Diàleg possibles inversions a l’escola: 

▪ 2020. Plaques de robòtica i rocòdrom 
▪ 2021. Tobogan 
▪ 2021. Mobiliari aula ciències 
▪ 2021. Mobiliari menjador 
▪ 20XX. Tendalls al pati 

b. Relació AFA – 7itria  

i. Hem fet una primera reunió amb l’Oriol de 7iTria 

ii. Ens posa al dia de temes de funcionament i contractuals 

c. Relació AFA – Irene  

i. Hem tingut una primera reunió en la que hem establert les línies de treball 

mailto:ampaheura@gmail.com


6. TORN OBERT 

Al llarg de la reunió es fa palès el malestar d’algunes famílies pel fet que s’hagi celebrat                 

la reunió a les 5 de la tarda. S’explica que, com a nova junta, volem intentar arribar al                  

màxim de famílies i que el mètode de l’enquesta i que la gent pogués votar ens va                 

semblar una bona idea per incentivar la participació i adequar el dia i l’hora en funció                

de la franja més votada. De cara a la propera reunió mirarem de variar el dia i oferir                  

l’altra franja que va ser votada, per tal d’aconseguir la participació d’aquelles famílies             

que van votar i que preferien un altre torn.  

També és posa de manifest que si les reunions no són en un dia fixe, aniria bé saber el                   

dia i hora amb antel·lació o tenir un calendari o previsió, ja que la logística familiar,                

extraescolars, o pagar canguratge, entre d’altres, dificulten la presència a les reunions. 

Es fa la proposta que si els delegats de curs no poden anar a les reunions intentin                 

delegar perquè hi hagi, almenys, un representant de cada classe.  

Tot i que es dona la possibilitat de fer les reunions en diferents dies i hores, també s’ha                  

de fer que les actes arribin a tothom. 

Es fa la proposta de la utilització de plataformes en viu per al seguiment de les juntes                 

obertes. 

Es pregunta què vol dir la seguretat de l’associació. S’explica que s’està revisant les              

condicions de l’assegurança actual que hi ha a través de la FAPAC. Es posa l’exemple de                

les extraescolars a l’escola, les sortides de la geganta, etc. 

La Marta Nicodemus, membre de la comissió Feminista, explica que la Setmana de la              

Dona i la Ciència va funcionar molt bé i que tothom va quedar molt content. Explica                

que de cara al 8 de Març, proposen fer una setmana d’actes per tractar el tema de la                  

Dona Treballadora. Faran un vídeo reivindicatiu amb els nens i nenes que tenen drets              

d’imatges, on diran una frase un nen, una nena i després el grup de classe. També                

vindrà la Maria, que és la filla d’una de les membres de la comissió, a presentar el                 

projecte que va fer de fi de cicle, on tractava el tema de Dones Rellevants.  

 



Dins la comissió tenen altres projectes que estan treballant, entre ells Sant Jordi. Per              

Sant Jordi s’ha de veure qui hi vol participar i unir-se a la demanda de l’escola feta a                  

través de la Marta Pelai. 

La Marta també explica que s’està gestant la Xarxa d’Escoles Feministes, a través de les               

Afa’s de les diverses escoles del barri (Mare, Àngels Garriga, Torrent...). De moment,             

han fet un grup de whatsapp amb les representants de les comissions i proposen fer               

futures accions conjuntes. Hi ha altres barris que ja ho tenen en marxa i funciona molt                

bé.  

Una mare pregunta quantes comissions hi ha. S’expliquen una mica i s’emplaça a la              

següent reunió per tractar els temes de les comissions i posar-les una mica al dia, ja                

que sembla que n’hi ha alguna que està fluixeta o bé ja no es necessita. 

Es pregunta per la Comissió de Camí Escolar. Una mare que en forma part explica que                

el projecte està creat i que l’any passat es va fer una xerrada per explicar la superilla.                 

En funció de les necessitats es demana al Consorci xerrades, tallers, etc. 

Una mare pregunta si existeix o no la comissió Heura Solidària. Es genera debat sobre               

d’on surten els diners i d’on surt la proposta i què s’hi fa al voltant. Es parla del seu                   

reenfocament arrel del projecte de convivència i l’activació de comissions socials a            

d’altres escoles. S’obrirà la comissió i es podran fer propostes. 

Es parla de la subvenció que ha atorgat La Caixa per NEE, és un import molt important                 

que ens anirà molt bé. 

Es parla de la comissió de Convivència. Una mare que en forma part explica que s’han                

fet dues reunions i que s’està acabant de fer el projecte, que en breu estarà llest. Els                 

alumnes han fet entrevistes a pares i mares de fora per conèixer costums i cultura               

diferent de la d’aquí, ha estat molt interessant. També es treballen protocols anti             

bulling, normes de convivència a través de protocols que té la Generalitat...  
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