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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 2 d'octubre de 2014 
Hora d’inici: 20.30 hores  
Hora de finalització: 22.00 hores 
Lloc: Escola Heura, Biblioteca  
 
 
 
Ordre del dia 
   
1- Benvinguda a les noves famílies 
2- Consell Escolar 29.09.2014 
3- Valoració festa final de curs 2013/2014 
4- Comissions 
5- Rebuts mensuals 
6- Tancament pressupost 2013/2014 
7- Proposta de distribució de pressupost 2014/2015 
8- Torn obert  
 
   
Assistents 
 
Raquel Albero – 1r 
Laia Alonso – P5 i 3r 
Mercè Andorrà – 6è 
Eulàlia Arfelis – 4t 
Teresa Ballesté – P4 I 5è 
Sandra Espada – P4 
Carme Figueres – 1r 
Núria Formariz – P5 
Pau Garrido- P5 
Oriol Homar – 1r, 3r i 6è 
Sonia Lizana – P5 
Edgar Martínez – 3r 
Anna Molina –P5 
Anna Nicodemus – P5 i 2n 
Jaume Pellisé – P5 
Victor M Perez Gil – 4t 
Oscar Pons – P4 i 1r 
Damna Prudencio – 1r i 4t 
Olga Sorribas – 2n i 4t 
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Desenvolupament de la sessió 
   
1- Benvinguda a les noves famílies 
 
Es dóna la benvinguda a les noves famílies de l'Escola i es presenten els membres de 
l'actual Junta directiva de l'AMPA. 
 
 
2- Consell Escolar 29.09.2014 
 
Es fa un resum del darrer consell escolar, on es van tractar els següents temes: 
 

 Lectura de l’acta del consell escolar anterior 
 S’aproven les sortides del curs 2014/2015. Programa Èxit 
 Novetats en l’equip humà del curs 2014/2015 
 Memòria del curs 2013/2014 
 Pla general anual de centre 
 Informació sobre l’aplicació de la LOMCE a l’Escola 
 Procés de matriculació a 29.09.2014 
 Ajuts de menjador 2014/2015 
 Informacions de les comissions de convivència i menjador 
 Informació de la Junta de l’AMPA 
 Torn obert de paraules 

 
 
 
3- Valoració festa final de curs 2013/2014 
 
La valoració que en fan els pares de 4t (els organitzadors) és que hi va haver poca 
col·laboració a nivell de classe, i finalment els delegats van haver d’organitzar-ho 
pràcticament sols. 
 
Es comenta la necessitat de repensar el format de la festa de final de curs, ja que 
sovint l’espectacle no aconsegueix engrescar massa nens. 
 
 
 
4- Comissions 
 
Properament es farà una crida per renovar els membres de cadascuna de les 
comissions. 
 
Es fa un repàs de com estan actualment les comissions: 
 
Revista 
 
De moment tenen una baixa respecte el curs passat, tot i així, es mirarà de mantenir el 
compromís de fer 3 números l’any. 
 
Escola per a tothom 
 
Actualment estan treballant en el projecte de creació d’un nou institut al barri d’Horta. 
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Menjador 
 
Tot s’està desenvolupant amb normalitat, no hi ha novetats a destacar. 
 
Extraescolars 
 
Es comenta que en el marc de la Festa Major d’Horta es va fer el torneig de futbol sala 
amb alumnes de 6è. 
 
Sobre l’oferta, que enguany es va fer el mes de juliol per permetre a les famílies 
d’organitzar amb temps les extraescolars, es destaca que no ha anat bé, hi ha hagut 
menys inscrits que els anys anteriors.  
 
Finalment es faran: teatre, piscina i bàsquet a Boca  Nord. 
 
Es volia mirar d’ofertar una extraescolar d’anglès, però finalment no s’ha pogut ofertar 
perquè no hi ha hagut temps de valorar (amb l’equip de mestres) si era convenient 
ofertar-la amb el format que es volia fer. Amb això, s’ha vist la necessitat de fer un 
decàleg d’extraescolars, es crearà un grup de treball amb pares i docents per elaborar-
lo. 
 
Camí escolar 
 
Es comenta que s’estan processant les enquestes que es van fer el curs passat, per 
poder seguir amb aquest projecte. 
 
Geganta 
 
Les sortides el curs passat van tenir un descens de participants. S’han repensat les 
sortides, de quatre que se n’acostumaven a fer es redueix a dues sortides per curs. 
 
Comunicació 
 
Es va començar a treballar el curs passat en una nova pàgina web de l’AMPA, però els 
membres de la comissió ho van acabar deixant i no s’ha pogut enllestir. 
 
 
 
5- Rebuts mensuals 
 
Es comenta la proposta d’unificar la quota de llibres dins les quotes mensuals, ja que 
actualment la quota de llibres es passa el mes de febrer i sovint genera rebuts 
retornats, etc, cosa que comporta moltes despeses bancàries. De moment però, no es 
toca. Es valorarà en assamblea. 
 
 
6- Tancament pressupost 2013/2014 
 
Es presenta l'esborrany de document amb el tancament del pressupost 2013/2014, 
que es presentarà a l'assamblea general. 
 
No hi ha comentaris. 
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7- Proposta de distribució de pressupost 2014/2015 
 
Es presenta l'esborrany de document amb la distribució de pressupost 2014/2015. 
S'informa que es mantindrà la quota, ja que les despeses previstes són similars a les 
del curs passat. 
 
No hi ha comentaris. 
 
 
 
8- Torn obert  
 
Es comenta que les jornades culturals aquest curs seran jocs florals. 
 
Es comenta també que es reprèn el treball amb l’aula hospitalària, també es segueixen 
treballant les sardanes a 4t i es manté la col·laboració amb el Caliu. 
 
Cal cosir els matalassos de P3, es farà una crida. 
 
Una mare de 1r comenta que per tirar endavant l’extraescolar de futbol calen 4 nens 
de P5 o 1r, destaca que ha de ser els dimarts o dijous. 


