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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 27 de novembre de 2014 
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 2013/2014 de les diverses comissions  
4. AMPA solidària 
5. 50è aniversari de l'Escola Heura 
6. Informacions de 7 i Tria  
7. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2013/2014 
8. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2014/2015 
9. Torn obert 
 
 
Assistents 
 
Amb veu i vot: Mar Agele, Laia Alonso, Eulàlia Arfelis, Teresa Ballesté, Fabiola 
Benavente, Montse Bernabeu, Oriol Díaz, Cristina Farran, Núria Formariz, Pau 
Garrido, Carme Herranz, Noemí Herrero, Oriol Homar, Mònica Manso, Edgar Martínez, 
Anna Molina, Manel Moreno, Anna Nicodemus, David Ortega, Jorge Ortega, Núria 
Pejó, Jaume Pellisé, Damna Prudencio, Esther Puig, Nuria Rivas, Àngels Santaulària, 
Olga Sorribas, Laura Valenzuela. 
 
Amb veu i sense vot: Marta Baró, 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: Damna 
Prudencio (presidenta), Anna Molina (vicepresidenta), Anna Nicodemus 
(vicepresidenta), Pau Garrido (vicepresident), Edgar Martínez (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 2013/2014 de les diverses comissions  
 
Menjador 
 
El curs passat es va fer només una sola visita, ja que es va valorar que el 
funcionament era molt bo i no es va veure necessari fer-ne més. 
 
Geganta 
 
El curs passat es van fer 4 sortides. Algunes van tenir poca assistència, i es va valorar 
de fer menys sortides per curs. 
 
Es valora positivament el fet de treure la geganta els divendres per fer-la més present 
entre els nens. 
 
Extraescolars 
 
El curs passat es va aconseguir fer l'oferta de les activitats extraescolars el mes de 
juliol, amb la idea que les famílies tinguessin més temps per organitzar-se; tot i així les 
inscripcions han baixat. De cara al curs vinent es buscarà una nova fórmula per a 
oferir les extraescolars. 
 
També es va intentar introduir noves extraescolars, que no es va aconseguir. Es va 
mirar anglès, descartat al migdia per tema espais, a les tardes, no es va arribar a 
temps a treballar-ho. Aquest any es seguirà treballant el tema de l'anglès per veure si 
és viable oferir-lo. 
 
Les extraescolars que aquest curs han sortit són natació, teatre i bàsquet. 
 
Es comenta que cal repensar l’actual model d’extraescolars. 
 
Escola per a tothom 
 
El curs passat es va fer la venda de samarretes grogues, un taller de pancartes per 
sensibilitzar sobre les retallades en l’educació, una xerrada sobre la LOMCE per part 
de la Fapac, i es va començar a treballar amb la plataforma “Horta vol un institut”. 
 
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. 
 
Revista Enfila't 
 
El curs passat es va recuperar el format paper, se'n van fer dos números. Es mirarà de 
mantenir aquest número de revistes cada curs. 
 
Camins escolars 
 
El curs passat es va fer una enquesta, se n’està fent el buidatge. Es comenta que 
s'està treballant conjuntament amb l'Escola Torrent de Can Carabassa, per proximitat 
de les dues escoles. 
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Comissió de comunicació 
 
Es va començar a treballar en una nova pàgina web de l'AMPA, però no es va arribar a 
temps. Aquest curs es seguirà treballant en el tema per millorar la web i establir noves 
formes de comunicació. 
 
 
4. AMPA solidària 
 
S’explica, per als pares nous, en que consisteix el projecte de l’AMPA solidària, que 
són 600 euros que es destinen cada curs a un projecte solidari. 
 
El curs passat no es va destinar a cap entitat, i es va decidir que els 600 euros 
repercutissin a l'Escola. Es va decidir que cada curs es votaria si l’AMPA solidària 
tornava a ser un projecte extern o si revertia altre cop a la pròpia escola. 
 
Una mare pregunta si s'han utilitzat el curs passat, i es respon que sí. 
 
Hi ha una mica de debat sobre si la solidaritat es queda a l'Escola o va fora. Es 
comenta que hi ha algunes famílies que són ateses per serveis socials, i s'usen els 
diners per acabar de cobrir les necessitats d'aquestes famílies que no són cobertes 
per serveis socials. Una mare explica també els orígens de l’AMPA solidària, en el seu 
moment era el 0,7% del pressupost de l’AMPA. 
 
Finalment es fa la votació, 22 vots a favor de revertir aquests diners a l’Escola, 3 vots 
a favor de destinar l’AMPA solidària a un projecte extern, i 3 abstencions. 
 
 
5. 50è aniversari de l'Escola Heura 
 
L’Eugeni i la Marta expliquen que el curs 2015/2016, l'Escola Heura farà 50 anys. Es 
farà una trobada per començar a preparar les celebracions. 
 
 
6. Informacions de 7 i Tria 
 
Aquest curs 2014/2015 l'equip de monitors ha canviat: 
 
• P3: Lluïsa, Hector 
• P4: Carmen 
• P5: Sílvia Gómez 
 
Fa el reforç de pati la Magda. 
 
• 1r: Lorena, enguany els de 1r dinen al menjador petit 
• 2n: Oriol 
• 3r: Joel 
• 4t: Anna 
 
Fa el reforç de pati la Vanesa. 
 
• 5è i 6è: Irene Sampere 
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Els monitors de pati són la Lorena, l’Oriol i la Vanesa. 
 
Sobre el projecte de l’anglès a l’hora de dinar, ho fan l’Anna i el Joel. L’any passat va 
tenir molt bona acollida per part dels nens, i per tant aquest any s'ha pujat una mica el 
nivell i es fan frases més complexes. Pel que fa al segon torn, el menú el diuen en 
anglès. Molts nens ja s'atreveixen a demanar les coses en anglès. 
 
S’han fet alguns canvis al pati, ja que a la darrera comissió de menjador, les famílies 
van demanar si es podia dinamitzar més l’estona de pati. S'han proposat activitats 
dirigides, però que en cap cas són obligatòries: 
 
Dilluns joc lliure 
Dimarts sense pilota, olimpíades amb jocs cooperatius 
Dimecres joc lliure i bàsquet amb partits 3x3 
Dijous pilota però no futbol 
Divendres joc lliure 
 
A la darrera comissió de menjador, es va dir que la gelatina generalment costa als 
nens, per tant ara el dia que hi ha gelatina, aquesta es pot canviar per fruita. 
 
Pel que fa a la higiene dental, es recorda que no és viable perquè no es pot disposar 
de monitors que controlin les mínimes mesures d'higiene que hi ha d’haver. És per 
això que només s'accepten casos sota prescripció mèdica, però no es pot fer a nivell 
grupal. 
 
 
7. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2013/2014 
 
Es presenta el tancament del pressupost del curs 2013/2014. El balanç econòmic és 
negatiu, ja que s'ha tancat amb un saldo negatiu de 1.009,76 €; el capital a 
l'acabament del curs 2013/2014 ha estat de  41.360,88 €. 
 
S'aprova la liquidació econòmica del curs 2013/2014 per unanimitat. 
 
 
8. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2014/2015 
 
Es presenta la proposta de distribució del pressupost per a l'exercici 2014/2015.  
Enguany la quota del rebut mensual es proposa de pujar-la a 38,50 € per alumne, ja 
que han apujat un 1% el cost del monitoratge i s'ha apujat també l'IVA de 7 i Tria. 
 
Com que no hi ha previst rebre la subvenció de llibres, aquest curs la quota llibres serà 
de 23 €. També es proposa de canviar el pagament de la quota de llibres el mes de 
març. I la quota de l'AMPA el mes de desembre. 
 
Es proposa repercutir la quota llibres al rebut mensual, la idea és fer-ho el curs vinent. 
 
Es recorda que el rebut de l’AMPA es passa entre els dies 1 i 5. 7 i Tria no passa els 
rebuts del servei de menjador fins el dia 15, per un tema de gestió interna de 7 i Tria. 
 
S'aprova per unanimitat el nou pressupost. 
 
 



  

Acta de l’Assemblea general ordinària de l’AMPA. 27/11/2014  5 

6. Torn obert 
 
La Damna convida a participar a l'AMPA. Aquesta participació és la clau de l’èxit de 
l’Escola, ja que els pares som una de les tres potes que vertebra l'escola, 
conjuntament amb els mestres i els alumnes. Recorda que participar implica fer créixer 
l’Escola, i això suposa uns beneficis per als nostres fills. 
 
L’Oriol Homar, que va ser president de l’AMPA fins el curs passat, agraeix la feina de 
la nova junta directiva. 
 
S’acaba la reunió a les 21.30 hores. 


