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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 6 de novembre de 2014 
Hora d’inici: 20.00 hores  
Hora de finalització: 21.15 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador  
 
 
Ordre del dia 
   
1- Presentació dels nous delegats 
2- Constitució de les comissions 
3- Eleccions al Consell Escolar 
4- Mercat de la puça 
5- Torn obert 
 
Assistents 
 
Laia Alonso – P5 i 2n 
Eulàlia Arfelis – 4t 
Marta Bach – 4t 
Teresa Ballesté – P4 i 5è 
Judit Castelló – P4 
Peter Clifton – 5è 
Mamen Figueres – 1r 
Pau Garrido – P5 
Esther González – P5 
Emilie Lerin – 2n 
Sònia Lizana – P5 
Marta Mampel – P4 i 1r 
José M Ontiveros – 1r 
Anna Nicodemus – P5 i 2n 
Núria Pejó – P3 
Jaume Pellisé – P5 
Gemma Pons – P4 
Bibiana Puiggari – P3 
Cristina Sampietro – 1r, 3r i 6è 
Àngels Santaulària – 5è 
Maria José Silva – 3r 
Carola Verdesio – 4t 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Presentació dels nous delegats 
 
Es presenten els nous delegats del curs 2014/2015: 
 
P3: Mayra Jiménez i Núria Pejo 
P4: Bárbara Gómez, Sílvia Martínez i Gemma Pons  
P5: Anna Mir i Anna Nicodemus 
1r: Núria Bou i Mamen Figueres 
2n: Eulàlia Arias i Meritxell Gavaldà 
3r: Mònica Manso i Margarida Melo 
4t: Eulàlia Arfelis i Marta Bach 
5è: Tuti Planells i Àngels Santaulària 
6è: Cristina Farran i Manel Mesa 
 
 
2. Constitució de les comissions 
 
S'agrupen els membres de les diferents comissions, per tal de conèixer els nous 
membres i comentar les actuacions previstes per a aquest curs. 
 
 
3. Eleccions al Consell Escolar 
 
Surten tres places al Consell Escolar, a partir de divendres 7 i fins el dia 14 de 
novembre es poden presentar les candidatures tant a la Junta de l'AMPA com a la 
direcció de l'Escola. El dia 19 de novembre sortiran publicades les candidatures. 
 
Les eleccions se celebraran el dia 27 de novembre (el mateix dia de l'Assamblea 
general de l'AMPA), es podrà votar a les 7.20 h, 9 h, 12.30 h, 15 h, 16.30 h i 19 h; la 
mesa estarà ubicada al pati de l'Escola. 
 
El consell escolar està conformat pel director, la cap d’estudis, una representant del 
Districte, representants del professorat, representants dels pares i un representant del 
personal d’administració i serveis. 
 
 
4. Mercat de la puça 
 
S'ha pensat de fer un mercat a l'Escola amb roba i joguines de 2a mà, amb el material 
que duguin les famílies es farà un mercat el dia 13 de desembre on tot es vendrà a 1 
euro. 
 
Caldrà cercar voluntaris, per la recollida i venda de joguines i de roba, que puguin 
organitzar el material que es reculli durant la setmana anterior al mercat. 
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Els beneficis del mercat de la puça es decideix mitjançant votació i per majoria revertir-
los en l'Escola.   
 
 
 
5. Torn obert 
 
Una mare fa saber que el dimecres 5 de novembre es va publicar un article a El 
Periódico, sobre les faltes d’ortografia de l’estudiantat de secundària. Es comenta, 
a la pàgina 3 de l’article, que els alumnes de l’Institut Josep Pla destaquen en 
ortografia. I a l’article, es comenta que part del mèrit de l’èxit del centre en aquest 
aspecte, és de les escoles de primària d’on vé l’alumnat de l’institut.  
 
Un pare comenta que les motxilles dels nens de 5è pesen molt pel material que han de 
dur, i demana si es pot trobar una solució (bosses amb rodetes, deixar material a 
l'Escola...). Es traslladarà a la direcció per si es pot trobar una solució. 
 
Sobre la xerrada dels mossos que es fa cada dos anys per als nens de 5è i 6è, sobre 
l'ús d'Internet, una mare comenta que es pot demanar la xerrada també per als pares. 
S'acorda que els delegats sondejaran cadascuna de les classes per saber si els pares 
hi poden estar interessats. 
 
Unes mares de P4 comenten que l'entrada de les classes de P3 i P4 s'està fent pel 
mateix costat de l'escala (es va començar a fer a causa de les obres), i això fa que 
sigui una mica embolic a l'hora de fer les cues. S'acorda que es comentarà a les 
mestres que es tornin a fer les cues a costats separats de l'escala. 
 
Unes mares comenten que l'experiència que es va fer l'any passat a parvulari de fer 
activitats conjuntament les tres classes, va ser molt positiva, i demanen si es podria 
estudiar de reprendre-ho. Es comenta que s'ha deixat de fer per manca de recursos, 
però es traslladarà la petició a la direcció. 
 
Una mare comenta que el seu fill li ha dit que el migdia no poden jugar al pati de dalt, 
al sorral, per manca de monitors. S'acorda que es preguntarà si realment això està 
essent així o bé és en moments puntuals que no es pot fer servir el pati de dalt. 
 
Una mare comenta que el seu fill segueix una dieta vegetariana, i qüestiona que el 
preu d'aquest menú sigui més car. S'acorda que es farà arribar la qüestió a 7 i Tria. 


