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Acta de la reunió de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Heura 
(AMPA)        
 
Data: Dilluns 7 de novembre de 2016 
Hora d’inici: 20.30  hores  
Hora de finalització: 22.30 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador 
 
 
Ordre del dia 
 
1- Presentació dels nous delegats curs 2016-2017 
2- Festa de Benvinguda i Mercat de la puça 
3- Informacions – torn obert 
4- Constitució de les comissions de treball 
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso – 2n i 5è 
Ruben Arcos – P5 
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 
Emilie Lerin – P3 i 4t 
Sònia Lizana – 2n 
Luis Marco – P5 
Edgar Martínez – 5è 
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 
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 
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Desenvolupament de la sessió 
 
1. Presentació dels nous delegats curs 2016-2017 
 
Es presenten els nous delegats i es fa un resum de la reunió del mes d’octubre que es 
va fer amb els nous delegats. 
 
 
2. Festa de Benvinguda i Mercat de la puça 
 
Els delegats de cinquè comenten el preparatius que s’estan fent per aquest acte. 
S’informa que es farà la venda de samarretes dels 50 anys de l’Escola Heura, a 10 €, i 
que caldrà pares i mares que cobreixin aquesta actuació. S’acorda que es farà crida a 
través dels delegats. 

 
 

3. Informacions – torn obert 
 
S’informa que la Carme Prats està de baixa, i que ja hi ha substituta. 
 
S’informa també del projecte “Talk to me”, del Consorci d’Educació, consistent en una 
persona que fa reforç d’anglès des de P4 a 6è, durant 37,5 hores a la setmana.  
 
Pel que fa al projecte “Servim-nos com a casa”, de 7 i Tria, s’informa que la inversió 
per dur a terme aquest projecte són un 1.600 €, hi ha dues opcions per dur a terme 
aquesta inversió: o bé 7 i Tria paga 1/3 de la inversió, o bé 7 i Tria assumeix tot el 
cost, amb el compromís que mantenim el contracte amb aquesta empresa durant 3 
anys. Donada la trajectòria de 7 i Tria i l’experiència que n’hem tingut fins ara, s’acorda 
per majoria que 7 i Tria assumeixi el 100% de la inversió amb el compromís de 
mantenir el contracte durant 3 anys. Caldrà ratificar aquest acord el dia de 
l’assamblea. 
 
S’informa que hi havia un renting de dues impresores que ja ha acabat, i cal decidir 
què fer amb aquest renting. L’any passat va arribar una nova impresora del Consorci 
d’Educació, per tant es decideix fer un nou renting però per una sola màquina. 
 
Es fa un aclariment sobre la nota que es va enviar sobre la quota unificada del rebut 
de l’AMPA, ja que no es va explicitar que el mes de febrer es passarà la quota de 
l’AMPA, que són 10 € per família, ja que aquesta no s’ha unificat al tractar-se d’un únic 
rebut per família. 
 
S’informa de la data de l’assamblea general de l’AMPA, que serà el 28.11.16, i on es 
recorda que es renovarà la Junta de l’AMPA. 
 
 
5. Constitució de les comissions de treball 
 
Es reuneixen els membres de les diverses comissions per començar a treballar. 
 


