
!!!
Acta de la reunió de la Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Escola Heura (AMPA)       !!
Data: Dijous 13 de desembre de 2012!
Hora d’inici: 20.00 hores !
Hora de finalització: 20.50 hores!
Lloc: Escola Heura, Biblioteca !!!
Ordre del dia  
   
1- Constitució de les comissions!
2- Comissió de la geganta!
3- Comissió l'Escola per a tothom!
4- AMPA solidària!
5- Xerrades del "Programa de suport educatiu a les famílies"!
6- Festa de nadal!
7- Torn obert !!
  !
Assistents!!
Laia Alonso - P3 i 1r!
Teresa Ballesté - 3r!
Yolanda Campderrós - 5è!
Rosa Duran - 4t!
Mar Escolà - 2n!
Cristina Farran - 1r i 4t!
Núria Formariz - P3!
Pau Garrido - P3!
Oriol Homar - P4, 1r i 4t!
Mayra Jimenez - P5 i 1r!
Mauricio Lopez - 2n!
Anna Molina - P3!
Anna Nicodemus - P3 i P5!
Damna Prudencio - P4 i 2n!
Pilar Regi - P3 i P5!
Rafael Roig - 1r i 5è!
Rosa Sacristan - 4t!
Laura Valenzuela - 1r i 4t!!!!!!!!!!!!
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Desenvolupament de la sessió!!!
1. Constitució de les comissions!!
Un cop recollides totes les peticions, es constitueixen les comissions.!!
Queden descobertes les següents comissions:!!
• Revista Enfila't!
• Menjador (s'assumeix per part de membres de la Junta Directiva de l'AMPA)!!!
2. Comissió de la geganta!!
Enguany es farà un taller de percussió, organitzat amb les AMPAs de les escoles 
Àngels Garriga, Torrent de Can Carabassa i Heura. El taller consistirà en l'elaboració 
d'instruments de percussió i unes classes de ritme, i seran 4 dissabtes al matí. El taller 
tindrà un petit cost perquè les famílies es comprometin a fer el taller.!!
A banda, caldrà que uns pares facin també un taller per aprendre una base de ritmes 
per poder liderar els ritmes a les sortides de la geganta.!!!
3. Comissió L'Escola per a tothom!!
Des de la comissió informen que a les reunions amb les AMPAs del barri cada cop són 
més escoles, i costa de coordinar-se.!!
Informen que l'activitat reivindicativa prevista per al dia 17 de desembre s'anul·la i es 
farà durant el mes de febrer.!!
La venda de samarretes ha anat molt bé, estaran fetes després de nadal, i la idea és 
dur-les els dimecres i a les sortides, per a fer visible la reivindicació.!!
Informen que algunes escoles han aconseguit, quan un mestre agafa una baixa, que el 
Departament cobreixi la baixa immediatament, sense esperar els 15 dies. Per 
aconseguir això, tots els pares afectats signen una carta que fan arribar al responsable 
d'Educació pertinent, per fer presió. Es disposa del model de carta que usen a d'altres 
escoles, i s'adaptarà perquè si hi ha una baixa a l'Escola es pugui dur a terme aquest 
procés.!!!
4. AMPA solidària!!
S'informa de que des de l'Escola s'ha aprofitat la col·laboració de l'AMPA solidària amb 
el Caliu, per iniciar un nou Projecte d'Aprenentatge i Servei. S'informa de les 
actuacions vinculades al projectes que ja s'han dut a terme o que es realitzaran:!!
• Xerrades de personal del Caliu als alumnes!
• Cantada de nadales el dia 18 de desembre al Mercat d'Horta!
• Concert de Nadal!
• Durant el segon o tercer trimestre, els alumnes més grans, aniran al Caliu alguna 

tarda a preparar la jornada del dia següent!!!!
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5. Xerrades del "Programa de suport educatiu a les famílies"!!
S'informa que ens han concedit les dues xerrades demanades:!
• La comunicació a casa: 30 de gener de 2013 a les 17 hores!
• Els usos moderats de les pantalles: 10 d'abril de 2013 a les 17!!
Es recorda que des de l'AMPA s'organitzarà un servei de cangur per a aquelles 
famílies que ho desitgin.!!!
6. Festa de nadal!!
S'informa que enguany el cost del teatre on es farà la festa de nadal serà assumit amb 
la subvenció rebuda per dur a terme el Projecte d'Aprenentatge i Servei del Caliu.!!
S'explica que es torna a repetir el sistema de dues entrades per família, per tal de 
poder gestionar correctament l'afluència de familiars a l'acte.!!
Es demanen voluntaris per gestionar la recollida d'aliments i l'entrada de les famílies al 
teatre.!!!
7. Torn obert!!
No hi ha més intervencions.
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