Acta Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola
Heura (AMPA)
LLOC: Menjador Escola Heura
DATA:Dilluns, 12 de novembre de 2018
ORDRE DEL DIA:
1.- Benvinguda.
2.- Aprovació acta anterior.
3.- Comissió convivència.
4.- Comissió de Nadal.
5.- Valoració reunions classe i canvi d’horari.
6.- Valoració Mercat de la Puça i benvinguda famílies noves.
7.- Altres informacions.
8.- Informació de les tasques establertes a les delegades i delegats de classe.
9.- Precs i preguntes.

ASSISTÈNCIA:
Cristina Benlloch (P4), Miquel Julià (P3),Teresa Ballesté (3r), Sandra Espada (P5), Tina Rauma (P3 i
2n), David Moreno (P4 i 2n), Miriam Nicodemus (2n), Anna Nicodemus (4t i 6è), Sònia Jarque (1r i
6è), Oriol Domínguez (1r i 4t), Laia Vila (1r i 4t), Anna Bernal (P3 i 1r), Laura Morral (1r), Marta
Santamaria (P3 i 1r), Ramon Torra (2n), Paula Caballero (1r i 5è), David Ros (P4 i 2n), Loles Gonell
(5è), Mireia Mestres ( P4 i 2n) i Montse Bernabeu (2n).

---------------------------------------------------------------------En començar la reunió s’acorda canviar l’ordre dels punts del dia per tractar les tasques de
les delegades i delegats de classe de forma exclusiva.
Es comença, doncs, per les informacions generals:
1- Constitució comissió convivència.
Es demana als assistents si algun pare o mare s’ha ofert per participar a la comissió. Alguns
dels assistents manifesten que no s’ha explicat suficientment perquè servirà aquesta
comissió. Es tracta d’establir un sèrie de normes de convivència i relació a l’escola. Aquesta
comissió estarà formada per mestres, famílies i alumnes. Un cop formada, i establertes les
normes, servirà per solucionar possibles conflictes que es puguin donar a l’àmbit escolar.

Malgrat això es posa de manifest que hauria de ser l’escola la que informés a les famílies
per mitjà d’una circular. Es farà la demanda.
Dues mares, la Sònia Lizana (4t) i la Tina Rauma (P3 i 2n), s’ofereixen per formar-ne part.
2- Comissió de Nadal:
L’escola ens va demanar la col·laboració de les famílies per ajudar el dia de la cantata de
Nadal al mercat d’Horta (14 desembre).
Les demandes són: fer un cartell per fer difusió d’aquest esdeveniment, portar decorat al
mercat i, un cop finalitzada la cantata, transportar el menjar recollit al Caliu.
El David Moreno (P4 i 2n) s’ofereix per elaborar el cartell. Entre els assistents es creu
convenient que siguin famílies de parvulari les que s’encarreguin d’aquesta tasca, ja que
són les que més assisteixen a aquest acte.
Finalment, s’acorda que siguin les famílies de P4 les qui a partir d’ara s’encarreguin
d’aquesta tasca.
3- Valoració reunions classe i canvi d’horari:
Excepte les classes de P4 i P5, on van haver-hi problemes d’assistència i interrupcions
causades per l’extraescolar de piscina, a la resta de classes l’assistència, o es va mantenir
o inclús va augmentar, sobretot amb famílies que fins ara no hi havien pogut assistir.
Respecte al servei d’acollida, s’informa que moltes famílies que van manifestar la necessitat
de fer ús d’aquest servei, no el van utilitzar. Això va generar una despesa en monitoratge
innecessària. Es planteja la possibilitat per properes reunions de fer el cobrament per
avançat.
4- Valoració Mercat de la Puça i benvinguda famílies noves.
S’arriba a l’acord de tornar a fer aquest acte en dissabte, amb la intenció de donar-li més
protagonisme i tractar-lo, tal com és, d’un dia especial. També que seria convenient fer un
“programa” detallat del que es farà perquè tothom estigui més assabentat de les activitats i
de l’hora de la seva realització.
5- Altres informacions:
El dia 17 de novembre es convoca una manifestació a la plaça Universitat a les 17 h, com a
protesta pel nou decret de menjadors. Es comenta la intenció d’assistir-hi de forma conjunta
amb altres escoles del barri. Com a mínim, de fer-ne difusió perquè hi assisteixi qui vulgui.
Roba perduda. L’escola ens va demanar treure un cop al mes la roba perduda que
s’acumula a l’escola constantment. S’acorda que cada mes una classe s’ha d’encarregar de
fer-ho. Aquest mes de novembre ho farà 6è, concretament el dia 16. Aprofiten per informar
que oferiran berenar per vendre. Els següents mesos ho farà la resta de classes. La roba
que ningú reclami es quedarà a l’escola fins el dimecres següent i, posteriorment, es portarà
al Caliu, entitat amb la qual l’escola col·labora amb un projecte d’Aprenentatge-Servei. Es
farà nota amb l’explicació.

S’aprofita per explicar que la roba perduda s’acumula en un cistell que hi ha al costat dels
lavabos de la primera planta.
------------------------------------------------------------------Informació a les delegades i delegats de cada classe de les tasques que els
corresponen:
P3:queda alliberada d’una tasca concreta
P4:comissió Nadal
P5: Geganta, dinamització sortides
1r:construcció nino Carnestoltes
2n:Jornades culturals
3r:Revista
4t:Festa final de curs
5è:Benvinguda famílies noves i Mercat de la Puça.
6è:queda alliberada. Organitzen la festa de comiat dels seus fills i filles.
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