
  

 
 

 
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 7 de novembre de 2013 
HORA D'INICI: 19.45 primera convocatòria i 20.00 segona convocatòria   
   
 
Ordre del dia 
   
1. Benvinguda i presentació 
2. Aprovació de l'acta de l’assemblea anterior 
3. Memòria d’activitats 2012/2013 de les diverses comissions  
4. Novetats de 7 i Tria  
5. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2012/2013 
6. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2013/2014 
7. Renovació de la Junta Directiva de l'AMPA 
8. Torn obert 
 
 
 
Assistents 
 
Amb veu i vot: Raquel Albero, Laia Alonso, Gemma Amorós, Mar Ayala, Dania Bartolí, 
Begoña Benavente, Fabiola Benavente, Antonio Campos, Ton Clapés, Peter Clifton, 
Marcos Cuenca, Cristina Farran, Núria Formariz, Oriol Homar, Oriol Díaz, Carme 
Figueres, Pau Garrido, Esther Gonzalez, Sílvia Gonzalo, Eduard Ibáńez, Alberto 
López, Mònica Manso, Lluís Mas, Anna Molina, Juanjo Montero, Anna Nicodemus, 
José M. Ontiveros, Jorge Ortega, Jaume Pellisé, Gemma Pons, Damna Prudencio, 
Raul Serna, Rafa Uzñate, Laura Valenzuela 
 
Amb veu i sense vot: Mariona Piqué, Irene Sampere, Eugeni Torres 
 
 
 
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). 
 
 
2. Aprovació de l'acta de l’assemblea anterior 
 
S'aprova l'acta de l’assemblea anterior. 
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3. Memòria d’activitats 2012/2013 de les diverses comissions  
 
Menjador 
 
El curs passat va començar una nova coordinadora de menjador, la Irene Sampere. El 
canvi de coordinadora ha estat molt positiu. 
 
Geganta 
 
El curs 2012/2013 es van fer cinc sortides, i un taller de percussió conjuntament amb 
l'Escola Àngels Garriga. De cara al curs 2013/2014, es va acordar de no fer tantes 
sortides, i fer un nou taller, que encara està per decidir. 
 
Extraescolars 
 
El curs passat es va oferir una nova activitat extraescolar, el teatre, que va tenir molt 
d'èxit. És una activitat gestionada pel Foment Hortenc, i també vénen alguns nens de 
fora de l'Escola. A banda del teatre, es van fer les extraescolars de piscina i bàsquet. 
 
No es va aconseguir oferir les extraescolars per al curs 2013/2014 a finals de curs, tal i 
com es volia. 
 
Escola per a tothom 
 
És una comissió que va néixer el curs passat, per coordinar les diverses accions que 
s'han fet a l'Escola contra les retallades. Les actuacions que es van dur a terme són: 
 
• Venda de samarretes grogues contra les retallades per dur els dimecres i a les 

sortides 
• Participació en diversos actes reivindicatius (cadena humana al Passeig Maragall, 

acte festiu a la Plaça Eivissa) 
• Coordinació amb les altres escoles del barri 
 
Xerrades 
 
El curs passat es van fer dues xerrades del Programa de Suport educatiu a les 
Famílies ofertes per l'Ajuntament. Van ser: 
 
• La comunicació a casa, 30 de gener, a les 17 h, 10 assistents. 
• Els usos moderats de les pantalles, 10 d'abril, a les 17 h,  11 assistents.  
 
A les dues xerrades es va facilitar a les famílies un servei d’acollida per als infants per 
part d’un monitor de 7 i Tria. Tot i així, el nivell d'assistència va ser baix en ambdós 
casos, de manera que es va acordar que per a aquest curs, es repensarà el format de 
les xerrades. 
 
AMPA solidària 
 
En una reunió de Junta Directiva es va acordar no atorgar l'ajut a l'únic projecte que es 
va presentar, i reservar el diners com a romanent de l'AMPA per a possibles 
imprevistos. 
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Festes 
 
Els pares que han anat passant per l'organització de les jornades culturals i la festa de 
final de curs, estan molt contents amb l'experiència, i es valora molt positivament que 
aquestes festes s'hagin delegat als cursos de segon i quart. 
 
Es destaca l'espectacle de dansa que es va organitzar per a la festa de final de curs, 
tant els mestres com les famílies el van trobar molt encertat. 
 
 
4. Novetats de 7 i Tria 
 
Aquest curs 2013/2014 l'equip de monitors ha canviat: 
 
• P3: Lluïsa Carmona 
• P4: Lorena González 
• P5: Sílvia Gómez 
 
Fa el reforç la Magda Monge 
 
• 1r: Vanessa Gavin 
• 2n: Carmen López 
• 3r: Anna Pla 
• 4t: Joel Noone 
 
Fa el reforç el Martí Roviralta 
 
• 5è i 6è: Irene Sampere 
 
La Irene explica el nou projecte d'anglès al menjador. Va ser una iniciativa de l’equip 
de mestres, que van proposar l'espai del menjador ja que és un espai acotat, on es pot 
treballar un vocabulari específic. 7 i Tria ha acollit el projecte, i actualment dos 
monitors parlen en anglès al menjador: Joel Noone i Anna Pla. En el primer torn de 
menjador, a banda dels dos monitors d'anglès una monitora que no parla anglès fa un 
suport emocional als nens, bàsicament els de primer. Durant el segon torn és quan 
més es treballa el tema. 
 
 
5. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2012/2013 
 
Es presenta el tancament del pressupost del curs 2012/2013. El balanç econòmic és 
positiu, ja que s'ha tancat amb un saldo positiu de 4.670,74 €; el capital a l'acabament 
del curs 2012/2013 ha estat de 42.370,64 €. 
 
S'aprova la liquidació econòmica del curs 2012/2013 per unanimitat. 
 
 
5. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2013/2014 
 
Es presenta la proposta de distribució del pressupost per a l'exercici 2013/2014.  
Enguany la quota del rebut mensual es mantindrà a 38 € per alumne, ja que tot i que el 
pressupost presentat és superior al del curs passat, aquest curs hi ha més famílies a 
l'Escola. 
 

Assemblea general ordinària de l’AMPA   3 
7 de novembre de 2013  



  

Com que no hi ha previst rebre la subvenció de llibres, aquest curs s'ha de pujar la 
quota de 16 € a 23 €. També es proposa de passar aquesta quota el mes de 
desembre, ja que els llibres ja s'han pagat entre els mesos de setembre-novembre. 
 
S'aprova per majoria absoluta el nou pressupost. 
 
 
7. Renovació de la Junta Directiva de l'AMPA 
 
S'ha presentat una única candidatura per renovar la Junta Directiva de l'AMPA: 
 
• Damna Prudencio, presidenta 
• Pau Garrido, vicepresident 
• Anna Molina, vicepresidenta 
• Anna Nicodemus, vicepresidenta 
• Edgar Martínez, tresorer 
• Laia Alonso, secretària 
 
Es fa la votació i s'escull la nova junta per unanimitat. 
 
 
6. Torn obert 
 
L'Oriol Homar, en nom de tota la Junta directiva, fa un agraïment a tots els pares que 
d'una manera o altra s'impliquen amb l'AMPA. Comenta que durant aquests tres anys 
passats s'han aconseguit molts objectius, però d'altres no s'han pogut aconseguir. 
Destaca l'acostament que hi ha hagut entre la Junta Directiva de l'AMPA i l'equip de 
mestres; és molt important mantenir aquesta línia per treballar conjuntament els 
propers cursos i encarar les dificultats que vinguin. 
 
La Cristina Farran afegeix que l'Oriol ha estat una figura clau, sempre disponible, amb 
un tarannà conciliador que ha facilitat la resolució dels diversos conflictes que ha 
calgut afrontar al llarg d'aquests anys. 
 
Finalment l'Eugeni Torres agraeix des de la direcció de l'Escola la línia de treball que 
ha dut a terme la Junta directiva sortint, que s'ha vist reflectida en el dia a dia de 
l'Escola. 
 
 
S’acaba la reunió a les 21 hores. 
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