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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 6 de juny de 2013 
Hora d’inici: 20 hores  
Hora de finalització: 21.20 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
Ordre del dia 
 
1. Festa de fi de curs 
2. Revisió dels estatuts de l’AMPA 
3. Comissió AMPA solidària 
4. Comissió de la geganta 
5. Comissió l’Escola per a tothom 
6. Eleccions Junta de l’AMPA 
7. Projecte camins escolars 
8. Subvenció Ajuntament de Barcelona 
9. Torn obert 
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso - P3 i 1r 
Marisol Bernal – P3 i 4t 
Yolanda Campderrós - 5è 
Antonio Campos – P3 i P5 
Oriol Díaz - 1r 
Rosa Duran - 4t 
Cristina Farran - 1r i 4t 
Pau Garrido - P3 
Esther González - P5, 3r i 5è 
Oriol Homar - P4, 1r i 4t 
Mauricio Lopez – 2n 
Anna Molina – P3 
Anna Nicodemus – P3 i P5 
Damna Prudencio - P4 i 2n 
Rafael Roig - 1r i 5è 
Laura Valenzuela - 1r i 4t 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Festa de fi de curs 
 
S'explica l’organització que s’està duent a terme de cara a la festa de fi de curs, i es 
resolen els dubtes que sorgeixen sobre els aspectes logístics de la festa. 
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2. Revisió dels estatuts de l'AMPA 
 
Hi ha hagut un problema de forma a l'hora de presentar els estatuts, i cal tornar-los a 
presentar, però el contingut segueix sent vigent i no cal modificar res. 
 
 
3. Comissió AMPA solidària 
 
S'ha presentat un projecte per a l'AMPA solidària: El submarí.  
 
El projecte Submarí vol potenciar la tasca educativa mitjançant programes 
socioeducatius que milloren la qualitat de vida infantil i familiar. També vol afavorir la 
integració social en especial d'aquells infants i adolescents que pateixen situacions 
socials, econòmiques i educatives molt desfavorables. Treballa a la Zona Franca. 
 
Abans de fer la votació, es comenta que la presentació d’aquest projecte no preveu 
cap activitat futura en la que els alumnes de l’Escola puguin participar, tal i com es va 
fer amb el Caliu. 
 
Es fa la votació per saber si s'atorga aquest ajut a l'únic projecte presentat o bé es 
deixa l’ajut desert. Resultat de la votació: 
 

 15 vots a favor de deixar-ho desert 
 1 abstenció 
 0 vots a favor del Submarí 

 
Es deixa desert l'ajut i per tant els 600€ es queden al pressupost de l'AMPA. 
 
 
4. Comissió de la geganta 
 
L’Escola Àngels Garriga han organitzat per al curs vinent una activitat extraescolar de 
percussió, i han proposat a l'Escola Heura si ens hi volem afegir. Des de la comissió 
de la geganta no es veu massa clar de participar en l'organització, per tant s'acorda de 
no participar-hi. 
 
Per a la Festa Major d'Horta s'ha acordat de sortir amb la geganta conjuntament amb 
Àngels Garriga. 
 
S'ha rebut la petició de l'Escola Font d'en Fargas per treure la geganta el dissabte 15 
de juny, ja que ells presenten la seva nova geganta. S'acorda que es farà una crida 
per si alguna família s'ofereix a treure la geganta, ja que els membres actuals de la 
Comissió no la poden treure aquell dia. 
 
 
5. Comissió l'Escola per a tothom 
 
Des de la comissió informen que ja han acabat les activitats reivindicatives per aquest 
curs, i que es reprendran les activitats el curs vinent. 
 
 
6. Eleccions junta de l'AMPA 
 
El proper mes de novembre caldrà renovar la junta, i s'anima als pares i mares a que 
es presentin, ja que l’ideal seria tenir diverses candidatures per escollir. 
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7. Projecte camins escolars 
 
Tant la direcció de l'Escola com l'AMPA vam assistir a una reunió de l'Ajuntament on 
es va exposar el projecte de camins escolars. 
 
Aquest projecte pretén fer més segur el trajecte de casa a l'escola, establint un camí 
on determinades botigues (tendes amigues) tindran una identificació per si és el cas, 
els infants s’hi puguin adreçar perquè els ajudin (aquestes botigues tindran telèfons de 
contacte o d'urgència). També es pretén treballar el recorregut no només a nivell de 
mobilitat, sinó també millorant aspectes socials o cívics (ex: cagades de gossos, 
detecció d'indigents...). D'aquesta manera no només es potencia l'autonomia dels 
infants a l'hora d'anar a l'escola, sinó que es pretén pacificar el trànsit i detectar altres 
problemes del barri. 
 
Des de l’AMPA s'aprova per consens iniciar aquest projecte a l'Escola, i per tant es 
portarà al proper Consell Escolar per tal que s’aprovi allà i es pugui començar a 
treballar. 
 
 
8. Subvenció Ajuntament de Barcelona 
 
S'han resolt les subvencions que l'Ajuntament de Barcelona atorga a les entitats de la 
ciutat. L’AMPA hem rebut 600€ per al foment de la cultura popular. 
 
 
9. Torn obert 
 
S'acorda que durant la festa de fi de curs es tornarà a fer venda de samarretes Sóc 
d'Heura. 


