OCTUBRE
2017
Acta de la Junta Oberta de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Heura

ASSISTENTS:
Sonia Lizana (3er), Adria Fiquera (P3), Anna Nicodemus (3er i 5e), Marta Nicodemus (P4),
Marta Santamaria (P5), Nuria Formariz (P5 i 3er), Mireia Sandez (P5), Itxasso Merino (P5),
Laura Morral (P5), Pau Oliva (P3), Mariona Albareda (P4), Aida Garcia (P4), Carolina
Martinez (P5 i 2on), Marta Carranza (5e), Monica Caballero (4art), Maria Carolino (3er),
Antoni Ballesta (2on), Sergi Sanz (P3), Roger Martin (3er), Carlos Porta (6e), Edgar
Martinez (6e), Loles Godall (5e), Montse Bernabeu (1er), Ramon Torra (1er), Mireia Crespo
(1er), Mireia Mestres (P3 i 1er), David Ros (P5)

DESENVOLUPAMENT DE LA JUNTA OBERTA:
1. BENVINGUDA
Es dona la benvinguda als pares i mares, es presenten els membres de la junta així com la
nova incorporació, la Mireia Mestres compaginant la feina a la Comissió de comunicació. La
junta passa de 7 a 8 membres.
2. PRESENTACIÓ DE DELEGATS i TASQUES DELS CURSOS.
Els nous delegats per aquest curs són,
P3 → Mireia Mestres i Nuria Rivas
P4 → Aida Garcia i Pau Garrido → tasca: GEGANTA
P5 → Marta Santamaría i Laura Morral → tasca: GEGANTA
1er → Montse Bernabeu i Sonia Narvaez → tasca: CARNESTOLTES
2on → Carolina Martinez i Ana → JORNADES CULTURALS.
3er → Eulalia Arias, Roser Royo i Roger Martin → REVISTA ENFILAT
4art → Laura Llosa i Monica Caballero → FESTA FI DE CURS
5e → Marta Carranza i Gabriel Bartra → tasca: MERCAT DE LA PUÇA (proposta
divendres 24 novembre)
6e → Carlos Porta, Edgar Martinez i Oriol Homar → tasca: FESTA FI DE CURS.
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3. RELLANÇAMENT DE LES COMISSIONS I NOVES NECESSITATS ESCOLA.
Des de l’any passat l’escola ja va començar a donar veus de la necessitat de suport per part de
les famílies en temes concrets com fou es el cas de la Biblioteca. Enguany ens demanen
suport també per millorar els Equips Informàtics.
NOVES NECESSITATS DE L’ESCOLA:
- INFORMATICA → l’escola planteja la necessitat de millorar els equips informàtics donat
que el Consorci no està donant el suport esperat i els equips actuals estan en una situació
precària que dificulta l’exercici de les activitats amb suport informàtic dels alumnes.
Actualment hi ha 7 ordinadors que no arranquen i cal un repàs general dels restants, així com
també es demana la possibilitat de comprar nous equips. Aquesta demanda també ha estat
traslladada en les recents reunions de classe per part dels professors.
S’exposa als pares la necessitat i s’acorda crear un grup de treball al respecte on han sortit
diferents pares interessants en col·laborar-hi: David Marin (1er), Toni Ballesta (2on), Xavi i
Alex.
- BIBLIOTECA → l’escola ha fet una demanda per a renovar els llibres de l’escola cosa que
està pilotada per la professora Marta Pelay de 5è i Eulalia Sabadell de p5 i es trasllada
aquesta demanda oberta a tots els pares per a que tothom que tingui interès.
Tota la gent que hi estigui interessada en col·laborar en alguna d’aquestes necessitats ho pot
comunicar a través dels delegats de cada classe o l’Ampa i s’organitzarà cadascun dels grups
per a començar a treballar amb els professors de l’escola de referencia per a Biblioteca i
Informàtica.

NOVES NECESSITATS DE L’AMPA:
- COMISSIÓ ECONOMICA → A causa de la pròxima baixa de l’Emilie per motius
personals que la impossibiliten seguir amb la junta, l’Ampa fa una demanada oberta a totes
les mares i pares per a la creació d’una nova Comissió Econòmica que pugui donar suport a
l’Ampa en aquesta tasca donat que els actualment
- AFERS EXTERNS AMB ALTRES CENTRES → l’Ampa fa també una crida a gent que
puegui estar interessada en participar en les reunions que es realitzen amb altres escoles en
temes de barri i educatius, tals com Fapac, Coordinadora Ampes del districte, Consells de
Barri,...
- PROJECTE HEURA SOLIDARIA → Es recupera la col·laboració amb El Caliu i també
hi ha la intenció per part de l’escola de fer ho amb les Llars de Gent gran i per això des de
l’Ampa es creu necessari crear projectes al respecte que creiem ha de sortir amb la
col·laboració i participació de les famílies.
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Per això també fem una crida a les famílies per a poder crear una comissió o grup de treball al
respecte.

COMENTARIS DE LES COMISSIÓNS ACTUALS:
- ESPAI MIGDIA (Montse Bernabeu, Itxaso Merino, Susanna Moyano.) → Des d’aquesta
comissió es fa una crida per a poder ampliar la comissió, caldrien pares i/o mares que
poguessin anar a l'escola al migdia per vetllar que tot vagi bé, per aportar idees i altres punts
de vista...
Tots els pares i mares interessats us podeu posar en contacte amb la Montse. Si no voleu
formar part de la comissió però voleu anar algun dia a visitar l’espai -migdia podeu fer-ho,
posant-vos d’acord prèviament amb algú de la comissió.
Horaris del dinar dels nens:
-

-

Parvulari → 12:45h
1r, 2n i 3r → 13h
4rt, 5è i 6è→ 13:50h

COMUNICACIÓ (Sonia Lizana, Mireia Mestres, Roger Martin) → Amb aquest curs
arrenca un nou equip per a rellançar la comissió de comunicació. Donem la benvinguda
als 3 i agraïm molt la seva iniciativa.

4. PRECS I PREGUNTES
- Es fa una proposta sobre la creació d’ESTRAESCOLARS PER A PARES i es comenten
idees de possibles activitats (pilates, ioga,...) per a fer activitats en una determinada franja
horària a la mateixa escola. S’esmenta la possibilitat dels dijous tarda donat que la resta de
tardes ja hi ha activitats a l’escola. Els pares presents ho veuen amb bons ulls i es concretarà
durant les properes setmanes.

Molt atentament, salutacions,
JUNTA AMPA HEURA

Escola Heura, 30 Octubre 2017
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