
 
 
  

 
 

 
Acta de la reunió de la Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Escola Heura (AMPA)        
 
Data: Dijous 3 d'octubre de 2013 
Hora d’inici: 20.00 hores  
Hora de finalització: 21.00 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador  
 
 
 
Ordre del dia  
   
1- Presentació de la nova Junta Directiva 
2- Presentació dels nous delegats 
3- Festa de nadal 
4- Canvis en l'equip docent 
5- Constitució de les comissions 
6- Torn obert  
 
 
Assistents 
 
Laia Alonso - P4 i 2n 
Gemma Amorós - 3r 
Antoni Ballesta - P3 
Montse Bernabeu - 3r 
Peter Clifton - 4t 
Lali Costa - 2n 
Núria Formariz - P4 
Pau Garrido - P4 
Esther Gonzalez - 1r, 4t i 6è 
Oriol Homar - P5, 2n i 5è 
Sonia Lizana - P5 
Jordi Llopis - P3 i 1r 
Alberto López - 3r 
Edgar Martínez - 2n 
Anna Molina - P4 
Anna Nicodemus - P4 i 1r 
Jose Maria Ontiveros - P5 
Damna Prudencio - P5 i 3r 
Pilar Regi - P4 i 1r 
Laura Ródenas - 1r 
Carola Verdesio - 3r 
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 Desenvolupament de la sessió 
 
1. Presentació de la nova junta 
 
Es presenten els membres de la nova Junta directiva de l'AMPA: 
 
• Damna Prudencio, presidenta 
• Pau Garrido, vicepresident 
• Anna Molina, vicepresidenta 
• Anna Nicodemus, vicepresidenta 
• Laia Alonso, secretària 
• Edgar Martínez, tresorer 

 
 
2. Presentació dels nous delegats 
 
Es presenten els delegats del curs 2013/2014: 
 
P3: Jordi Llopis i Sara Llosa 
P4: Jordi Ferrer i Núria Formariz  
P5: Raquel Albero i Loles Gonell 
1r: Laura Rodenas i Olga Sorribas 
2n: Begoña Benavente i Lali Costa 
3r: Gemma Amorós i Alberto López 
4t: Dolors Artiola i Peter Clifton 
5è: Anna Batet i Flora Mateo 
6è: Gisela Perraut i Andreu Lacambra 
 
 
3. Festa de nadal 
 
S'informa que la festa serà el dia 19, a les 15.30 h als Lluïsos d'Horta. De la mateixa 
manera que l'any passat, es farà la recollida d'aliments per al Caliu, i es demanen 
voluntaris per a la recollida d'aliments. 
 
Des de la direcció de l'Escola es demana si un pare pot fer un reportatge fotogràfic de 
la recollida d'aliments, per tenir un arxiu fotogràfic a l'Escola. També es demana si hi 
ha famílies que vagin a les cantates del mercat d'Horta, que facin també fotografies. 
 
 
4. Canvis en l'equip docent 
 
Ha canviat la mestra de P5; la tutora ha causat baixa voluntària i ja hi ha nova tutora, 
la Núria Cobles. 
 
A P3 s'ha aconseguit un TEI de pràctiques fins el mes de març, el Martí. 
 
La Sílvia Buil, de música, ja està de baixa i ja hi ha substituta, l'Eva. 
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 5. Constitució de les comissions 
 
Abans que res es comenta que l'acció de muntar una taula a la sortida de l'Escola per 
informar de les comissions va anar molt bé, i es van aconseguir força inscripcions. 
 
Es presenten les comissions actuals, i s'expliquen les funcions de cadascuna d'elles. 
 
S'informa que es decideix eliminar la comissió de llibres, ja que a final de curs es feia 
una crida entre els pares amb independència dels pares que prèviament s'havien 
apuntat a la comissió. 
 
Es comenta també que la comissió de la revista és la que està més coixa, i es demana  
si algunes famílies que s'havien apuntat a la comissió de llibres es volen apuntar a la 
comissió de la revista. S'apunten de moment dues mares més i es mirarà de recuperar  
la revista. 
 
La comissió de l’escola per a tothom comenta que està pendent el tema de fer pressió 
a les administracions quan una mestra està de baixa i no envien substitut fins al cap 
de deu dies mínim, en breu informaran a les famílies de com fer-ho. Un pare demana a 
la comissió fer alguna tipus de queixa també a les administracions pel tema que la 
substitució de la mestra de P5 no sigui de tota la jornada.  
Per últim diuen que hi ha hagut molta demanda de samarretes grogues i ho valoren 
com a molt positiu.    
 
 
6. Torn obert 
 
Des de la junta es demana als assistents que traspassin als pares de les seves 
classes que la gent s'apunti a les comissions i també que participin de les reunions de 
l'AMPA. 
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