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Acta de la reunió de la Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Escola Heura (AMPA)        
 
Data: Dijous 8 de novembre de 2012  
Hora d’inici: 20.00 hores  
Hora de finalització: 21.10 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
 
Ordre del dia 
 
1- Presentació dels nous delegats 
2- Constitució de les diverses comissions 
3- Reunions AMPAs per les retallades 
4- AMPA solidària 
5- Torn obert 
 
   
 
Assistents 
 
Laia Alonso – P3 i 1r 
Teresa Ballesté – 3r 
Yolanda Campderròs – 5è 
Antonio Campos – P3 i P5 
Eulàlia Corominas – P3 
Oriol Díaz -1r 
Mar Escolà – 2n 
Pau Garrido – P3  
Loles Gonell – P4 i 6è 
Esther González – P5, 3r i 5è 
Oriol Homar – P4, 1r i 4t 
Mayra Jiménez – P5 i 1r 
Pere Mayor – 4t 
Anna Molina – P3 
Anna Nicodemus – P3 i P5 
Maria Nota – 4t  
Jaume Pedret – P3 
Ma Jesús Planells – 3r i 6è 
Damna Prudencio – P4 i 2n 
Rafael Roig – 1r i 5è 
Laura Valenzuela – 1r i 4t 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Presentació dels nous delegats 
 
Es presenten els nous delegats d'aquest curs 2012/2013: 
   
P3: Pau Garrido i Anna Molina 
P4: Eva Miquel i Damna Prudencio 
P5: Mayra Giménez i Anna Nicodemus 
1r: Rafa Roig i Laura Valenzuela 
2n: Mar Escolà i Mauro López 
3r: Teresa Ballesté i Esther González 
4t: Rosa Duran i Laura Valenzuela 
5è: Yolanda Campderròs i Encarna Pulido 
6è: Loles Gonell i Ma Jesús Planells 
 
S'informa que aquesta informació s’ha posat a la pàgina web perquè tothom en  
tingui coneixement. 
 
 
2- Constitució de les diverses comissions 
 
S’informa que s’estan acabant de recollir les sol·licituds per formar part de les diverses 
comissions. 
 
Gràcies a la proposta de dues mares interessades, es crea una nova comissió, 
“L’Escola per a tothom”, una comissió que coordinarà totes les accions que es duguin 
a terme per lluitar contra les retallades en educació. 
 
 
3- Reunions AMPAs per les retallades 
 
S’informa de les darreres reunions que s’han fet amb altres AMPAs del barri per dur a 
terme accions conjuntes contra les retallades en educació. En aquestes reunions a 
partir d’ara hi participarà la nova comissió L’Escola per a tothom, en comptes de 
membres de la Junta. 
 
 
4- AMPA solidària 
 
S’informa que s’està acabant de definir el projecte d’aprenentatge i servei amb el 
Caliu. Les accions que es duran a terme són: 
 
 Es farà un concert solidari als Lluïsos d’Horta, on es farà una recollida d’aliments 
 Des del Caliu vindran a fer una xerrada als cursos més grans, per tal que els 

alumnes coneguin de més a prop el seu projecte 
 Finalment, els alumnes més grans, per torns, aniran al Caliu per conèixer les 

instal·lacions i ajudar a preparar-ho tot per al dia següent 
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5- Torn obert 
 
Una família de P3 ha demanat si poden escollir el menú sense porc, tot i no ser 
musulmans. Des de 7 i Tria s’ha informat a la família que actualment per gaudir 
d’aquest menú cal ser musulmà, però s’acorda que el tema es tractarà a la propera 
reunió tripartita de la Comissió de menjador. 
 
La mare d’un nen que té una al·lèrgia alimentària, demana com pot tenir el menú 
trimestral del seu fill. S’informa que aquesta pregunta es derivarà a 7 i Tria per tal que 
li facin saber com tenir aquesta informació. 
 
Es comenta la logística a seguir el dia 14 de novembre, dia de vaga general. S’informa 
que la Direcció de l’Escola ha enviat un comunicat per correu electrònic, però que es 
posarà una nota a les motxilles. L’Escola oferirà serveis mínims, i també 7 i Tria. Per a 
fer ús dels serveis gestionats per l’AMPA, caldrà avisar el matí del dia abans de la 
necessitat de fer ús d’aquests serveis. 


