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Acta de reunió de la Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes 
de l’Escola Heura (AMPA) 

Data: Dijous 3 de novembre de 2011  
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 21.50 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
Assistents 
 
Laia Alonso -P5 
Mar Ayala- 1r 
Núria Campo - P3 i 1r 
Marcos Cuenca - 2on 
Cristina Farran - P5 i 3r 
Mari Carmen Figueres -P3 
Edith Gimeno -P5 i 5è 
Carme Herranz - P3 i 2n 
Oriol Homar - P3, P5 i 3r 
Eva Nabau - 3r 
David Ortega - P4 
Dilcia Reyes -P3 
Rafael Roig - 4t 
Rosa Sacristan-3r 
Helena Soriano-6è 
Rafa Uzñate - P5 i 3r 
Josep Victor -6è 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Presentació dels nous delegats 
2. Reunió FAPAC amb les AMPAs Horta-Guinardó 
3. Memòria econòmica 2010/2011 i proposta de pressupost 2011/2012 
4. Comissions 
5. Solucions per a l'AMPA solidària 
6. Torn obert 
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Desenvolupament de la sessió 
 
 
1. Presentació dels nous delegats 
 
Es presenten els nous delegats d'aquest curs 2011/2012.  
 
P3 Mari Carmen Figueres i Dilcia Reyes 
P4 David Ortega i Jordi Llopis 
P5 Mònica Roca i Laura Llosa 
1er Mar Ayala i Núria Campo 
2on Marcos Cuenca i Jorge Ortega 
 
3er Rosa Sacristan i Doerte Seeger 
4t Rafael Roig i Cristina Carre 
5è informa que no s'han escollit delegats, es va acabar la primera reunió de classe 
sense escollir delegats 
6è Josep Victor i Tatiana Gonzalez 
 
S'informa que es posarà a la web la informació dels nous delegats perquè tothom en 
tingui coneixement. 
 
 
2. Reunió FAPAC amb les AMPAs Horta-Guinardó 
 
Dimarts passat es va assistir a una reunió convocada per la FAPAC amb les AMPAs 
d'Horta-Guinardó, amb el següent ordre del dia: 

 
1. Canvis en l'administració educativa: informen de les reunions que està tenint la 

FAPAC amb els diversos agents educatius per tractar els canvis en matèria 
educativa: 
 Departament d'Educació: estan seguint de prop les retallades que s'estan 

aplicant, com la sisena hora, subvencions, SEP. Pel que fa a la sisena hora, 
estan preparant mobilitzacions 

 Consorci d'Educació de Barcelona: s'està treballant tot el tema de la 
matriculació equilibrada (és a dir, que en zones amb un alt percentatge 
d'immigració aquesta es reparteixi entre les escoles de la zona). En aquest 
sentit, informen que el Departament d'Educació ha de treure un nou decret de 
matriculació, i esperen que el nou marc faciliti la matriculació equilibrada 

 Ajuntament de Barcelona: des de la FAPAC estan preocupats per la nova 
política que seguirà el nou Ajuntament, quan ja estan veient que tenen intenció 
de concertar més places i deixar de crear places públiques. També informen 
que estan insatisfets amb el funcionament dels Consells Escolars de Districte, 
ja que són inoperants i bàsicament serveixen per fer propaganda de 
l'Ajuntament; tot i així des de la FAPAC creuen que és un marc que no s'ha de 
perdre, tot i que ara mateix no acabi de funcionar 
 

2. Van informar que cap a finals de gener hi haurà l'Assamblea general de la FAPAC 
a Barcelona, i demanen força assistència 
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3. Memòria econòmica 2010/2011 i proposta de pressupost 2011/2012 
 
Es presenta la memòria econòmica 2010/2011 i la proposta de pressupost per al 
2011/2012, que s'hauran d'aprovar a l'assamblea general ordinària. 
 
S'acorda que l'any vinent la quota de l'AMPA es cobrarà un sol cop, en comptes de 
cobrar-se repartida en dos mesos. 
 
Una mare planteja la possibilitat d'apujar la quota anual de l'AMPA, però s'acorda que 
si no hi ha una necessitat prevista d'augmentar els ingressos, no es tocarà la quota. 
 
Pel que fa a les despeses bancàries, es comenta que es mirarà altres bancs per tal de 
reduir les comissions que es paguen actualment. 
 
 
4. Comissions 
 
L'Eva Nabau, de la comissió de la revista Enfila't, anima els pares a que s'impliquin 
amb el projecte de la revista. 
 
Pel que fa a la resta de comissions, actualment s'estan recollint les propostes. 
 
 
5. Solucions per a l'AMPA solidària 
 
A l'assamblea general de l'any passat es va qüestionar aquest ajut, i es va acordar 
replantejar aquesta partida a l'assamblea general d'aquest any. Les propostes que 
s'acorda plantejar a l'assamblea són: 
 

 Eliminar l'ajut i integrar l'import al pressupost de l'AMPA (per exemple per a les 
sortides dels nens) 

 Buscar projectes d'interès, i si s'escull un projecte, que cada família decideixi a nivell 
particular si vol participar en el projecte 
 
Es descarta dedicar l'ajut a famílies amb problemes econòmics, ja que es considera 
que l'AMPA no té potestat per decidir quina família té la necessitat i quina no. 
 
 
6. Torn obert 
 
El delegat de 6è explica la problemàtica que la classe té amb un monitor de menjador, 
informa que és excessivament estricte. 7 i Tria ja ha parlat amb el monitor i s'acorda 
que la Junta de l'AMPA tractarà el tema amb l'Escola per tal de reconduir la situació 
 
Una mare d'una ex-alumne que enguany fa 1er d'ESO, explica el seu neguit pel que fa 
al nivell de 6è en matemàtiques, comenta que en el moment de fer el quadern pont de 
matemàtiques per passar a secundària va detectar que a 6è només s'havia fet part del 
temari programat. Es comenta també que a 6è no fan servir llibre de matemàtiques, i 
que es detecta una gran diferència entre les matemàtiques de 5è i les de 6è. S'acorda 
que la junta de l'AMPA comentarà el tema amb l'Escola per saber quina línia es 
segueix a 6è en matemàtiques i si realment no es fa tot el temari. 
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Una mare de P3 informa que la quota de menjador de setembre i octubre no es va 
cobrar, i es planteja el dubte de si tots els pares de P3 estan avisats d'aquest incident. 
S'informa que aquest incident 7 i Tria l'ha tingut també en altres escoles, i que aquests 
dies ja s'estan passant els rebuts pendents. 
 
També es pregunta si des de l'AMPA es fa algun detall per als alumnes de 6è. 
Actualment no es fa res, i s'acorda plantejar el tema a l'assamblea general. 
 
 


