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Acta de la reunió de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Heura 
(AMPA)        
 
Data: Dilluns 10 d’octubre de 2016 
Hora d’inici: 20.30  hores  
Hora de finalització: 22.30 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador 
 
 
Ordre del dia 
 
1- Nou projecte de menjador “Servim-nos com a casa” a càrrec de 7 i Tria 
2- Valoració de la festa de final de curs 
3- Consell escolar 3.10.16 
4- Extraescolars 2016-17 
5- AMPA solidària: “Aprenem Maresme”. Propostes de presentació 
6- Quotes AMPA curs 2016-17 
7- Nova junta: treball de traspàs 
8- Properes dates d’interès 
9- Configuració de les comissions 
10- Precs i preguntes 
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso – 2n i 5è 
Ruben Arcos – P5 
Marisol Bernal – 2n 
Mónica Caballero – 3r 
Paula Caballero – P4 i 3r 
Mireia Crespo – P5 
Núria Formariz – 2n i P4 
Pau Garrido – P3 i 2n 
Loles Gonell – 3r 
Noemí Herrero – P4 i 1r 
Vanessa Ibarra – P3 
Maira Jiménez – P5, 4t i 5è 
Emilie Lerin – P3 i 4t 
Sònia Lizana – 2n 
Carolina Martínez – P4 i 1r 
Luis Marco – P5 
Edgar Martínez – 5è 
Axaso Merino – P4 
Anna Molina – P3 i 2n 
Laura Morral – P4 
Susana Moyano – P4 i 4t 
Anna Nicodemus – 2n i 4t 
Marta Nicodemus – P3 
Gemma Nicolás – P4 
Damna Prudencio – 3r i 6è 
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Esther Puig – 6è 
Oscar Romero – 1r  
Cristina Sampietro – 3r i 5è 
Mireia Sanchez – P4 
Marta Santamaria – P4 
Raul Serna – 1r 
Ana Tomé – 4t  
Ramon Torra – P5 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Nou projecte de menjador “Servim-nos com a casa” a càrrec de 7 i Tria 
 
El personal de 7 i Tria presenta el nou projecte de menjador “Servim-nos com a casa”, 
consistent en diversos canvis respecte el funcionament actual 

- Passem de safates a ús de plats 
- A les taules es barregen nens de diversos cursos 
- Cada nen decideix la quantitat de menjar que vol, dins uns mínims i màxims 

que revisaran els monitors 
- Es serviran els nens sols (a infantil no es serviran sols, potser a partir de P5 

algun aliment de fàcil manipulació) 
 
La idea és posar-ho en funcionament a principis de novembre, quan s’hagi comprat tot 
el material necessari (vaixella, estris per servir, etc), i quan tothom coneixi bé el 
projecte (nens i monitors). 
 
Es fa una votació i s’aprova la implementació del nou projecte per unanimitat. 
 
2. Valoració de la festa de final de curs 
 
Es fa un resum del desenvolupament de la festa de final de curs. En general es fa una 
bona valoració de l’espectacle escollit. 
 
Es destaca que si s’ha de fer algun canvi de plantejament amb la festa de final de curs 
(no incloure espectacle, per exemple), es pugui treballar des del començament, ja que 
es destaca que l’any passat per falta de temps i organització no hi va haver marge per 
a introduir canvis en el format actual de festa. 
 
3. Consell escolar 3.10.16 
 
Es fa un resum del darrer Consell escolar del 3.10.2016: 

- Lectura de l’acta del CE anterior 
- Vist i plau dels acords de la Comissió Permanent (programa èxit i sortides) 
- Presentació de la memòria del curs 2015-16 
- Novetats de l’inici de curs (els nens deixen d’usar bates a partir de primària, 

eliminació de les cues pel matí, nova activitat de psicomotricitat musical a P3, 
nou taller a cicle mig, de volum en anglès, racons a parvulari barrejant classes 
un cop a la setmana) 

- Canvis respecte l’avaluació, s’incorpora l’avaluació per competències, i per tant 
els informes es modificaran 

- Nou projecte de menjador 
- Pla General Anual del centre 
- Ajuts de menjador 16/17 
- Altres informacions (2 nens nous a 3r i 5è, s’intentarà estrenar el camí escolar 

aquest curs, eleccions a Consell Escolar amb 2 vacants de pares) 
- 50è aniversari, actes previstos 
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4. Extraescolars 2016-17 
 
La comissió d’extraescolars informa de les diverses actuacions que han fet per millorar 
la gestió de les extraescolars: 

- Enquesta de necessitats a finals del curs passat 
- Oferta de 3 noves activitats: circ, escacs i percussió 
- Unificació del full d’inscripció en un de sol 
- Elaboració d’un díptic explicatiu de les diverses activitats 
- Elaboració d’un menú mensual amb els berenars que s’ofereixen als nens que 

fan extraescolars 
 
S’informa que aquest inici de curs les inscripcions han pujat de 51 a 68 nens inscrits. 
De les noves activitats ofertades, finalment es durà a terme el circ. S’està treballant 
per poder oferir l’activitat d’escacs de cara al segon trimestre. 
 
Finalment, es comenta que s’està estudiant la possibilitat d’oferir activitats trimestrals i 
si és viable l’organització d’un casal d’estiu. 
 
5. AMPA solidària: “Aprenem Maresme”. Propostes de presentació 
 
Es recorda que cal fer una presentació del projecte al col·lectiu de pares. S’acorda que 
es farà en una reunió ordinària, per no allargar l’assamblea que ja es preveu llarga. 
 
També es comenta que cal pensar de quina manera es poden implicar els nens en el 
projecte; caldrà buscar un interlocutor que pugui treballar amb l’equip directiu la 
manera d’integrar el projecte. 
 
6. Quotes AMPA curs 2016-17 
 
Es recorda que enguany la quota de l’AMPA passa a ser de 40,80 € ja que s’ha inclòs 
prorratejada la quota de llibres. 
 
7. Nova junta: treball de traspàs 
 
S’informa de tota la feina prèvia que estan fent els pares i mares interessats en 
treballar en la nova junta de l’AMPA: trobades, documentació, etc, i es recorda que les 
trobades són obertes a tothom interessat. 
 
8. Properes dates d’interès 
 
S’informa de les properes dates que cal tenir presents: 

- Reunió de delegats: 25.10.16 a les 19.30 h 
- Festa de benvinguda a les noves famílies i mercat de la puça: 12.11.16 
- Assamblea general de l’AMPA: 21.11.16 

 
9. Configuració de les comissions 
 
Per manca de temps aquest punt passa a la propera reunió. 
 
10. Precs i preguntes 
 
No hi ha comentaris. 


