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Acta de la reunió de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Heura 
(AMPA)        
 
Data: Dijous 9 d'abril de 2015 
Hora d’inici: 20  hores  
Hora de finalització: 22 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador 
 
 
 
Ordre del dia 
 
   
1- Preinscripcions 2015-2016 
2- Jornades culturals 
3- Comissions 
4- Seguiment dels temes tractats a la darrera reunió de l'AMPA 
5- Torn obert 
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso - P5 i 3r 
Eulàlia Arfelis - 4t 
Marta Bach - 4t 
Mamen Figueres -  1r 
Pau Garrido - P5 
Noemí Herrero - P4 
Edgar Martínez - 3r 
Sílvia Martínez - P4 
Anna Molina - P5 
Anna Nicodemus - P5 i 2n 
Ma Jesús Planells - 5è 
Damna Prudencio - 1r i 4t 
Ramon Torra - P3 
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Desenvolupament de la sessió 
 
   
1- Preinscripcions 2015-2016 
 
Han anat molt bé, hi ha hagut 24 preinscripcions, i hi ha hagut famílies interessades que no es 
van preinscriure per tal de no anar a sorteig. 
 
Tots els cursos estaran plens el curs vinent excepte 5è que tindrà una vacant. 
 
 
2- Jornades culturals 
 
S'explica l'organització de les jornades culturals, i els diversos tallers planificats. 
 
Es farà un mercat de llibres de segona mà, caldrà trobar voluntaris per organitzar la recollida i 
estar a la paradeta el dia de les jornades. 
 
 
3- Comissions 
 
Es fa un repàs de les novetats de les comissions: 
 
Revista 
 
S’acorda que aquest curs només tindrà un sol número, que sortirà després de les jornades 
culturals. 
 
 
Comunicació 
 
En breu es farà arribar una enquesta per millorar les funcionalitats de la pàgina web de l'AMPA. 
 
 
4- Seguiment dels temes tractats a la darrera reunió de l'AMPA 
 
L'escola ha rebut una petició de famílies daneses per fer servir l'Escola el mes de juliol per a fer 
un curs de danès, però cobrant per l'ús de l'espai. 
 
Hi ha un noi que està fent pràctiques a l'Escola donant suport al Francesc. 
 
Es va comentar de poder tenir un pàrquing de bicicletes davant l'Escola. Està aprovat, i l'Eugeni 
ho anirà perseguint. 
 
Pel que fa a les baixes, a P4 la substituta ja ha començat a fer entrevistes. A 6è la Mariona ja 
s'ha incorporat, i la Tona s'incorporarà en breu. 
 
Pel que fa a la poca presió amb que arriba l'aigua a parvulari, es comenta que s'ha de fer la 
instal·lació de nou. Aquesta actuació ja està demanada a l'Ajuntament. 
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Pel que fa a la petició de posar material antilliscant a les grades, s'ha contestat que les grades 
ja són d'un material antilliscant i per tant no es posarà cap recobriment. 
 
 
5- Torn obert 
 
Des de l'Escola Torrent de Can Carabassa ens fan arribar la informació del seu casal d'estiu, 
que aquest any estarà homologat i per tant permetrà demanar beques. Es farà arribar la 
informació via la llista de distribució. 
 
Una mare fa arribar el seu descontentament perquè han posat alguna pel·lícula a l'autocar al 
tornar de les colònies. Les famílies assistents a la reunió no veuen negatiu aquest fet i s'acorda 
no traspassar la queixa a la direcció. 
 
 


