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Acta de l’Assemblea general ordinària de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Escola Heura (AMPA) 

Data: Dijous 17 de novembre de 2011 
Hora d’inici: 19.45 hores primera convocatòria i 20.00 hores segona convocatòria  
Hora de finalització: 22 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador  
 
   

Ordre del dia 
 

1. Benvinguda i presentació 
2. Presentació del projecte AMPA solidària del curs 2010/2011  
3. Memòria d’activitats 2010/2011 de les diverses comissions  
4. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2010/2011 
5. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2011/2012 
6. Nous estatuts de l’AMPA 
7. Replantejament del projecte AMPA solidària 
8. Proposta de fer un detall als alumnes de 6è 
9. Torn obert 
 
Assistents 
 
Amb veu i vot: Raquel Albero, Laia Alonso, Dolors Artiola, Mar Ayala, Anna Batet, 
Fabiola Benavente, Núria Campo, Cristina Carré, Ton Clapés, Oriol Díaz, Montse 
Esteve, Cristina Farran, Xavier Florensa, Edith Gimeno, Esther Gonzalez, Tatiana 
Gonzalez, Josep Victor Guasch, Carme Herranz, Oriol Homar, Laura Llosa, Mònica 
Manso, Lluís Mas, Manel Mesa, Eva Nabau, Ana Neira, Maria Nota, José M. 
Ontiveros, Jorge Ortega, David Perea, Jose Manuel Perez, Víctor M. Pérez, Damna 
Prudencio, Rosa Sacristan, Àngels Santaulària, Dörte Seeger, Rafa Uzñate. 
 
Amb veu i sense vot: Eugeni Torres, Mariona Piqué, Carme Sebastià. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Benvinguda i presentació 
 
Es dóna la benvinguda a l’assemblea i es presenten els membres de la junta: Oriol 
Homar (president), Oriol Díaz (vicepresident), Cristina Farran (vicepresidenta), Rafa 
Uzñate (tresorer) i Laia Alonso (secretària). 
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2. Presentació del projecte AMPA solidària del curs 2010/2011  
 
Es fa la presentació del projecte de l'AMPA solidària escollit el curs passat, "Caliu - 
Espai d'acolliment", un projecte de menjador solidari que ofereix esmorzar calent diari 
a persones sense sostre del barri. 
 
 
3. Memòria d’activitats 2010/2011 de les diverses comissions  
 
Menjador 
S'informa de les millores més destacades que hi ha hagut pel que fa al servei de 
menjador: S'informa a l'avançada dels canvis de menús que hi ha, s'han introduït 
productes ecològics als menús i s'han introduït les reunions de la comissió amb 7 i Tria 
i l'Escola. 
 
Extraescolars 
El curs passat es van fer les següents activitats extraescolars: bàsquet, piscina, SAM, 
aeròbic i patinatge. Es va anul·lar la màgia per manca d'inscrits. 
 
Casal d'estiu / Setmana blanca 
L'any passat no es va poder tirar endavant ni el casal d'estiu ni el casal de la setmana 
blanca, per manca d'inscripcions. Aquest curs, a no ser que algun pare o mare vulgui 
gestionar el tema, no s'ofertarà casal d'estiu, ja que la preparació d'un casal comporta 
molta feina i ja fa dos anys que no es pot tirar endavant. 
 
Festes 
Els pares de segon fan una valoració de les jornades culturals, i els pares de sisè, de 
la festa de final de curs. En ambdós casos valoren molt positivament el fet de cedir 
l'organització d'aquests actes a uns cursos determinats en comptes de fer-ho per 
comissió de festes, ja que així s'impliquen més pares i l'experiència d'aquest primer 
curs ha estat molt positiva. 
 
L'Eugeni Torres avança informació sobre les jornades culturals d'aquest curs, que 
tractaran sobre el temps dels avis. L’escola es posarà en contacte amb alguna entitat 
sardanista d’Horta per tal que dos parelles de gent gran vinguin a ensenyar sardanes 
als alumnes, a canvi demanen que després participin activament en alguna de les 
ballades de sardanes que organitzen al barri. 
 
Revista Enfila't 
Les responsables de la revista Enfila't de l'any passat, fan una molt bona valoració del 
nou format de revista, i animen els pares a que s'impliquin amb el projecte de la 
revista. 
 
 
4. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2010/2011 
 
Es presenta el tancament del pressupost del curs 2010/2011. El balanç econòmic és 
positiu, ja que s'ha tancat amb un saldo positiu de 3.810,68 euros: el capital a 
l'acabament del curs 2010/2011 ha estat de 35.138,34 €. 
 
S'aprova la liquidació econòmica del curs 2010/2011 per majoria absoluta. 
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5. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2011/2012 
 
Es presenta la proposta de distribució del pressupost per a l'exercici 2011/2012.  
 
L'Eugeni comenta que enguany la subvenció per a llibres ha baixat de 25€ per nen a 
10€ per nen, de manera que amb aquesta informació, es proposa apujar la quota de 
llibres a 15€ per ajustar-la a la subvenció real. 
 
Pel que fa a la partida d'excursions i colònies, l'Eugeni Torres comenta que aquest any  
el pressupost  és més ajustat a les necessitats reals de l'Escola pel que fa a sortides 
 
Es presenta una rebaixa del cost del rebut mensual a 36€ per alumne, ja que enguany 
es socialitzarà una subvenció esportiva. Una mare comenta que si aquest curs 
s'abaixa la quota, quan calgui apujar-la serà més complicat d'acceptar un increment de 
la quota, i proposa mantenir la quota actual de 38€. 
 
Es vota el nou pressupost, amb la nova quota mensual de 36€ i la quota de llibres de 
15€. S'aprova per majoria absoluta. 
 
 
6. Nous estatuts de l’AMPA 
 
La Carme Herranz explica el procés de creació dels nous estatuts de l'AMPA, que va 
caldre adaptar a la nova normativa d'associacions. Partint dels estatus de l'AMPA de 
l'any 1988, es van adaptar amb un model d'estatuts proposat per la FAPAC.  
 
Els nous estatuts es van aprovar el 16 de juny de 2011 en una assemblea 
extraordinària, i es troben disponibles a la pàgina web de l'AMPA. 
 
 
7. Replantejament del projecte AMPA solidària 
 
A l’assemblea del curs passat, es va prendre el compromís de replantejar l'ajut que 
cada any es dóna per al projecte de l'AMPA solidària. 
Hi ha opinions a favor de mantenir l'ajut, ja que l'AMPA té un saldo positiu i el curs 
vinent fins i tot es pot abaixar la quota. 
També hi ha opinions de deixar de donar l'ajut, ja que cada any ens trobem amb la 
problemàtica de cercar projectes, i hi ha molt poca participació de les famílies a l'hora 
d'escollir projecte. 
El que es veu clar és la necessitat de replantejar la cerca i tria de projectes. 
 
Finalment es vota mantenir l'ajut, amb 35 vots a favor, 0 vots en contra i 1 abstenció. 
 
S'acorda la creació d'una nova comissió d'AMPA solidària, que treballarà per millorar el 
procés de recerca i tria de projecte. 
 
 
8. Proposta de fer un detall als alumnes de 6è 
 
Es proposa que des de l'AMPA es faci un detall per als alumnes de 6è. La Mariona 
(tutora de 6è) explica que des de l'Escola se'ls regala un llibre signat pels mestres, i 
també explica que els pares de 6è preparen cada any una festa per als seus fills.  
 
Amb aquesta informació, s'acorda que no cal fer cap més detall des de l'AMPA. 
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9. Torn obert 
 
Una mare informa que no està d'acord amb la decisió de fer les comunicacions per 
correu electrònic, i recorda que per a les jornades culturals no es va fer arribar la 
informació en paper a les famílies que no han facilitat el correu electrònic. També 
comenta que determinades informacions s'haurien d'enviar amb més temps de marge. 
 
Des de la Junta s'informa que les informacions importants es segueixen enviant en 
paper a totes les famílies, i que en la mesura del possible, sempre s’intenta enviar les 
informacions amb prou antelació. 
 
 
 
 
 
 


