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Acta de la reunió de la Junta directiva de l’Associació de Mares i Pares 
d’Alumnes de l’Escola Heura (AMPA)        
 
Data: Dijous 7 de març de 2013 
Hora d’inici: 20.00 hores  
Hora de finalització: 22 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
   
1- Sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Barcelona 
2- Comissió de la geganta 
3- Comissió l'escola per a tothom 
4- Comissió de l'AMPA solidària 
5- Jornades culturals 
6- Torn obert 
 
   
Assistents 
 
Rosa Arnau (4rt) 
Yolanda Campderrós (5è) 
Oriol Díaz (1r) 
Mar Escolà (2on) 
Cristina Farran (1r-4rt) 
Núria Formariz (P3) 
Pau Garrido (P3) 
Esther González (P5,3er i 5è) 
Oriol Homar (P4,1r i 4rt) 
Mauricio López (2on) 
Rosario Misas (3er) 
Anna Molina (P3) 
Damna Prudencio (P4-2on) 
Rafael Roig (1r-5è) 
Laura Valenzuela (1r-4rt) 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de Barcelona 

 
Com cada any es presenta la sol·licitud sobre el Foment de la Cultura de l’escola que 
abarcarà des de setembre de 2012 a desembre de 2013 i per tant inclou les activitats 
de la Castanyada, Nadal i Carnaval. S’ha fet una demanda per valor de 1000€ i en un 
mes i escaig tindrem la resposta per part de l’administració municipal. La Cristina 
Farran esmenta que qualsevol despesa que es faci tingui factura en regla per tal de 
tenir una justificació correcte i legal. 
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2. Comissió de la geganta 
 
Des de la comissió se’ns informa que s’han apuntat definitivament 29 famílies(6 
baixes) i que en general el taller de percussió té una valoració positiva. 
 
A nivell econòmic des de la comissió es passarà els comptes a la Junta sobre el 
pressupost i la seva distribució per partides. 
 
Per últim se’ns informa sobre les properes sortides que es faran el 21 d’Abril i 
probablement a l’entorn de Sant Jordi es presentarà la geganta en un acte organitzat 
des del Districte Horta-Guinardó. 

 
 
3. Comissió l'Escola per a tothom 

 
Des de la comissió es valora positivament l’acte celebrat al 18 de Febrer a la Plaça 
Eivissa, tant el que fa a l’assistència com per fa a l’actuació de la gent del mòdul 
d’animació de l’Institut Ferran Tallada. 
 
A partir dels acords en la propera reunió de la Coordinadora d’AMPA del barri, se’ns 
farà saber les properes actuacions de protesta per les futures retallades, tot  i les 
bones notícies de la Conselleria d’Ensenyament sobre el tema del termini en les 
substitucions per malaltia del professorat. 

 
 
4. Comissió de l'AMPA solidària 

 
Es valora la bona acollida que va tenir l’activitat de pHorta Solidària (circ) d’enguany, 
concretament es varen recollir 3.000€ per l’escola d’Educació Especial Carrilet. 
 
S’informa que el plaç per presentar projectes nous s’acaba a la reunió de Junta del 
mes vinent o com a màxim la de maig. 
Per últim es posa a la taula el tema de fer servir els diners de l’Ampa Solidària cap a 
l’escola, no com una decisió en ferm sinó com un tema per reflexionar amb calma 
entre la comunitat de pares i mares de l’escola. 
 
 
5. Jornades culturals 

 
Juntament amb els dos delegats de 2on es comenta que cal donar una empenta a 
l’organització de les properes Jornades Culturals, tot esperant les directrius marcades 
des la direcció de l’escola Heura. Es recorda que el tema d’aquest any és l’Art i que es 
faran el dissabte 20 d’Abril. 
 
 
6. Torn obert 

 
Per últim es comenta que les dues jornades de portes obertes van tenir una 
assistència alta respecte l’any passat, concretament s’han apropat a l’escola 92 
famílies. Es discuteix la mediocre  difusió del díptics informatius a les diverses escoles 
bressol del barri i es critica un poc el format de les exposicions del projecte educatiu 
als pares i mares. 


