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Acta de l’Assemblea general ordinària de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Escola Heura (AMPA)  
 
LLOC: Escola Heura, Menjador 
DATA: Dijous 25 d'octubre de 2012 
HORA D'INICI: 19.45 primera convocatòria i 20.00 segona convocatòria   
   
 
Ordre del dia 
   
1. Benvinguda i presentació 
2. Proposta colònies. Informa l'equip docent 
3. Memòria d’activitats 2011/2012 de les diverses comissions  
4. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2011/2012 
5. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2012/2013 
6. Torn obert 
 
 
Assistents 
 
Amb veu i vot: Laia Alonso, Eulàlia Arfelis, Dolors Artiola, Teresa Ballesté, Fabiola 
Benavente, Ricardo Calleja, Ona Calvo, Yolanda Campderrós, Antonio Campos, Oriol 
Díaz, Rosa Duran, Cristina Farran, Neus Ferran, Mari Carme Figueres, Pau Garrido, 
Esther Gonzalez, Marta González, Carme Herranz, Oriol Homar, Mònica López, 
Cristina Marco, Raquel Martín, Lluís Mas, Manel Mesa, Anna Molina, Manel Moreno, 
José M. Ontiveros, Jaume Pedret, Victor M. Pérez, Carlos Porta, Damna Prudencio, 
Esther Puig, Pilar Regi, M. Pilar Sanclemente, Olga Sorribas, Paloma Tomé, Rafa 
Uzñate, Laura Valenzuela, Carola Verdesio. 
 
Amb veu i sense vot: Núria Alay, Marta Baró, Sílvia Buil, Pilar Insa, Anna Jaen, Maite 
Pardina, Mariona Piqué, Carme Prats, Irene Sampere, Eugeni Torres, Tona Vallverdú. 
 
 
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). Es presenta també la Irene Sampere, nova 
secretària de l'AMPA i coordinadora de menjador. 
 
2. Proposta colònies. Informa l'equip docent 
 
L'Eugeni i la Marta Baró expliquen que el reconeixement cap als mestres per a fer 
colònies, a l'Escola fa uns vint anys es reflectia en forma de dietes que pagaven les 
famílies. Més endavant, la Generalitat va passar a pagar dietes, els mestres varen 
decidir que les famílies deixessin de pagar aquestes dietes, tot i que el que pagava la 
Generalitat era menor que les dietes que abonava l'AMPA.  
 
Ara ja fa tres anys que la Generalitat ha deixat de pagar les dietes als mestres, i 
aquests, en Claustre, van decidir que si la Generalitat no abona les dietes, tornin a ser 
les famílies qui les abonin. Els motius d’aquesta decisió són dos: d’una banda, hi ha un 
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motiu econòmic, ja que són moltes hores fora de casa, que ara mateix estan fent 
gratuïtament, i en ocasions els costa diners (pagar cangurs, etc). L’altre motiu és que 
el fet de rebre les dietes també és un gest de reconeixement cap a la tasca que fan els 
mestres.  
 
Els mestres deixen clar però que la seva intenció és seguir fent les colònies, no com 
en altres escoles, on directament s’han deixat de fer colònies. 
 
Sobre el cost que aquesta mesura suposaria, els mestres expliquen que les dietes de 
la Generalitat són de 30€ per mestre i nit, que traslladat a les famílies, serien un 
increment de 4€ per família afegit al cost de les colònies. 
 
S'obre un torn obert d'intervencions: 
 
Un pare comenta que el que li preocupa és que s’arribi a plantejar deixar de fer les 
colònies, ja que considera que tothom està patint retallades, i no ve bé qüestionar  les 
colònies contra una reivindicació que segons ell és purament laboral. Considera que 
els arguments no són prou vàlids per qüestionar les colònies, que són una activitat 
bàsica del projecte docent de l'Escola. Els mestres reiteren que sempre han tingut el 
reconeixement de les colònies, i que les colònies són una activitat fora d'hores de 
feina. Expliquen que han patit moltes retallades laborals que no traslladen a les 
famílies, però aquesta activitat, que és fora de l'horari professional, volen que tingui un 
reconeixement, que no sigui un acte purament voluntari. Per ells és més simbòlic que 
no pas un tema econòmic. 
 
Un altre pare comenta que valora molt positivament que els mestres hagin estat tres 
anys fent colònies sense cobrar dietes. 
 
Un pare comenta que la solució de que el cost l’assumeixi l'AMPA per ell no és la 
solució, ja que no està d'acord que les famílies solucionin un problema que hauria de 
solucionar la Generalitat. 
 
Un pare també es comenta que amb la crisi, hi ha molts aspectes que es retallen en 
educació, i considera que l'esforç que fan els mestres s'ha de valorar. Per tant, de la 
mateixa manera que es paguen la resta de despeses de colònies, considera que s'han 
de pagar les dietes als mestres. 
 
Finalment, es fa una votació per decidir si les famílies assumeixen el cost de les 
dietes, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 33 
Vots en contra: 0 
Vots en blanc: 4 
 
Un cop feta la votació, es comenta que es mirarà de crear una comissió per elaborar 
un manifest per fer arribar a la Generalitat el descontent de les famílies amb aquest 
tema. 
 
Des de la Junta de l’AMPA es comenta que cada inici de curs, a les reunions de la 
Junta Directiva, es ratificarà aquest acord mentre les condicions no variïn. 
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3. Memòria d’activitats 2011/2012 de les diverses comissions  
 
Menjador 
Fruit de les reunions tripartites entre la Direcció de l'Escola, 7i Tria i els pares que 
conformen la comissió, al llarg del curs passat es va arribar als següents acords: 
 
 Hi ha tres dietes establertes: menú normal, menú vegetarià, menú sense porc 

(aquest darrer, actualment només adreçat a famílies de religió musulmana). 
 Es va acordar que els nens tenen un temps límit per menjar d'una hora. 
 Es va establir un protocol per fer front als impagats, tot i que no és una quantitat de 

famílies massa alta. 
 Els conflictes amb monitoratge que van sorgir durant el curs, es van resoldre 

favorablement dins les reunions tripartites. 
 
Geganta 
Aquesta comissió es va crear el curs passat per potenciar les sortides de la Geganta. 
El curs passat es van fer quatre sortides, amb èxit de participants. 
 
També es va fer un taller de creació de capgrossos, on van participar 27 nens. 
 
Finalment, les components de la comissió animen a que les famílies participin en les 
diverses activitats relacionades. 
 
Extraescolars 
El curs passat es van fer les següents activitats extraescolars: bàsquet, piscina, SAM, 
SAT, patinatge. Es va anul·lar aeròbic per manca d'inscrits. 
 
Es comenta que de cara al nou curs, el SAM es paga per trams. Pel que fa al teatre, 
enguany es gestionarà a través del Foment Hortenc. 
S’informa que el bàsquet aquest curs s’ofereix amb el club Santa Rosa de Lima, ja que 
en el moment d’oferir les extraescolars, es desconeixia l’interès de la majoria de pares 
per fer l’extraescolar a l’Horta. De cara al curs vinent, es sondejarà les famílies per 
oferir l’extraescolar amb el club que interessi a les famílies afectades. 
 
Festes 
El Nadal passat es va fer la festa de Nadal als Lluïsos; va ser tot un èxit i es va valorar 
molt positivament, tant pels mestres com per les famílies. Per tant, aquest any es 
tornarà a repetir la festa als Lluïsos. 
 
Les jornades culturals, organitzades pels pares de segon, van ser sobre el temps dels 
avis, i també se’n fa una valoració molt positiva. 
 
Pel que fa a la festa de final de curs, organitzada pels pares de quart, es comenta que 
l'espectacle que es va oferir, de màgia, va aconseguir engrescar tant a petits com a 
grans. 
 
Des de la Junta Directiva s’informa que es prepararà un protocol per a l’organització 
de les jornades culturals i festa de final de curs, per tal que els pares que assumeixin 
cada curs la seva preparació tinguin una guia de tot el que cal fer. 
 
Revista Enfila't 
L'Eva Nabau comenta que ella no pot seguir assumint la coordinació de la revista 
electrònica, per tant, es demana que si hi ha voluntaris s'hi apuntin. 
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Xerrades 
El curs passat es van fer dues xerrades del Programa de Suport educatiu a les 
Famílies ofertes per l'Ajuntament. Van ser: 
 
- Autoritat i límits, 8 de març de 21.00h a 22.00h, 10 assistents. 
- Desenvolupament emocional físic, psicològic i emocional de l’infant i l’adolescent., 17 
de juny, de 16.45 a 17.45h,  20 assistents.  
A la segona xerrada es va facilitar a les famílies un servei d’acollida per als infants per 
part d’un monitor de 7 i Tria, aquest fet, juntament amb el canvi d’horari, va 
incrementar el número d’assistents a la xerrada. Es va valorar per tant molt 
positivament aquesta franja horària i es mantindrà en les futures xerrades que 
s’organitzin des de l’AMPA. 
 
Comissió de relacions exteriors 
S’informa de la participació que la Junta Directiva de l’AMPA ha tingut al Consell de 
Barri de la Font d’en Fargas, a la Comissió d'AMPAs del barri de la Font d'en Fargas, a 
la Comissió d'AMPAs de Districte (FAPAC) i finalment a la Comissió d’AMPAs del barri 
d’Horta. 
 
AMPA solidària 
S’informa que enguany no s'ha demanat a l’entitat que ha rebut l’ajut que faci una 
presentació, ja que s'ha repetit la mateixa entitat que el curs passat (Caliu). 
 
Anys anteriors, alguns pares demanaven més implicació dels nens en aquest projecte, 
és per això que de cara a aquest curs, des de l’Escola s’està preparant un projecte 
perquè els alumnes participin més activament en l'AMPA solidària. 
 
S’informa també de la participació de l’AMPA a l’espectacle PHorta solidària, 
espectacle de màgia que es va fer al Foment Hortenc per recollir fons per al Caliu. 
 
 
4. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2011/2012 
Es presenta el tancament del pressupost del curs 2011/2012. El balanç econòmic és 
positiu, ja que s'ha tancat amb un saldo positiu de 2.287,69€: el capital a l'acabament 
del curs 2011/2012 ha estat de 37.426,03€. 
 
S'aprova la liquidació econòmica del curs 2011/2012 per majoria absoluta. 
 
 
5. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2012/2013 
Es presenta la proposta de distribució del pressupost per a l'exercici 2012/2013.  
Enguany la quota del rebut mensual s'ha de pujar de 36€ a 38€ per alumne. La quota 
de llibres també puja de 15€ a 16€. 
 
S'aprova per majoria absoluta el nou pressupost. 
 
 
6. Torn obert 
Una mare planteja si de cara a futures colònies, es podria mirar de fer-les abans, ja 
que són més barates. La Marta Baró comenta que els mestres consideren que el 
primer trimestre és massa d'hora, sobretot en els cursos dels més petits. També hi ha 
colònies que per l’activitat que comporten, no es poden fer durant el primer trimestre. 
Tot i així, ho tindran en compte quan hagin de programar colònies. 
 
S’acaba la reunió a les 22 hores. 


