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Acta de la reunió de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Heura 
(AMPA)        
 
Data: Dijous 4 de juny de 2015 
Hora d’inici: 20  hores  
Hora de finalització: 22 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador 
 
 
 
Ordre del dia 
 
1- Situació econòmica de l'AMPA del curs 2014/2015 
2- Valoració de les jornades culturals 
3- Festa de final de curs 
4- Comissions 
5- Torn obert  
 
   
Assistents 
 
Laia Alonso - P5 i 3r 
Dolors Artiola - 4t i 5è 
Marta Bach - 4t 
Marcos Cuenca - 1r i 5è 
Mamen Figueres - 1r 
Núria Formariz - P5 
Pau Garrido - P5 
Esther Gonzalez - 2n i 5è 
Eduard Ibáñez - P5 i 2n 
Edgar Martínez - 3r 
Anna Molina - P5 
Anna Nicodemus - P5 i 2n 
Damna Prudencio - 1r i 4t 
Laura Ródenas - 2n 
David Ros - P3 
Olga Sorribas - 2n i 4t 
Ramon Torra - P3 
Àngels Santaulària - 5è 
 
 
 
 
  



2 

Desenvolupament de la sessió 
   
1- Situació econòmica de l'AMPA del curs 2014/2015 
 
Quan es va passar el rebut del mes de març, que incloïa la quota de llibres, hi va 
haver molts rebuts retornats, tot i les informacions prèvies que ja informaven que seria 
un import diferent a l’habitual. Això va provocar certa tensió a la tresoreria de l’AMPA. 
Però s’ha aconseguit normalitzar la situació, i s’han anat cobrant els rebuts retornats. 
 
Tot i així, aquest curs hi ha més impagats respecte el curs passat, i s’ha volgut 
informar la comunitat d’aquest fet. S’informa també que d’aquests casos se'n va fent 
un seguiment i es van recuperant part d'aquests impagats. 
 
 
2- Valoració de les jornades culturals 
 
Els pares de segon valoren molt positivament l'organització de les jornades culturals. 
L'actuació de percussió va agradar molt. 
 
Pel que fa al mercat de llibres de segona mà, s’informa que es van vendre 147 llibres. 
Dels llibres no venuts, l'escola en va fer una tria i se'n van quedar 30 per a la 
biblioteca. 
 
Es valora també positivament la venda de pastissos que les famílies de 6è van fer per 
recollir diners per a la festa de 6è. Tothom va agrair el fet de poder esmorzar en arribar 
a les jornades. De tota manera, s’acorda que un cop feta la festa de 6è, es demanarà 
als pares de 6è una valoració d’aquesta actuació, si ha valgut la pena per a la finalitat 
que tenia, per tal de proposar-la als propers cursos si és rendible. 
 
 
3- Festa de final de curs 
 
Els pares de quart expliquen l'organització de la festa de final de curs, i es decideixen 
aspectes logístics. 
 
Pel que fa a les coques, es planteja de canviar on comprar les coques, fins ara es 
compraven a Sant Antoni, però surten bastant cares, i es posen sobre la taula altres 
pressupostos més ajustats. S'acorda seguir apostant pel comerç del barri, i per tant es 
demanarà pressupost a la cooperativa i la classe de quart amb els dos pressupostos a 
la mà decidirà on comprar-les. 
 
 
4- Comissions 
 
Extraescolars 
 
S'està treballant per poder donar l'oferta d'extraescolars el mes de juliol amb l'informe 
de final de curs. Com a novetat, dir que s'està treballant amb l'Horta per poder oferir 
bàsquet per als més petits a l'Escola. 
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Geganta 
 
El dia 13 de juny per la tarda hi ha una trobada de gegantons a les festes de Font d'en 
Fargas. Es farà una crida per si algú pot dur la geganta a la concentració, ja que el 
responsable de la comissió no la pot treure. 
 
També sortirà per les festes d'Horta. 
 
Revista 
 
El mes de maig ha sortit el número d'aquest curs. La idea era fer dos números al curs, 
però finalment només se n'ha pogut fer un. 
 
Camí escolar 
 
S'han pintat les indicacions de la zona 30 dels voltants de l'Escola. 
 
Escola per a tothom 
 
Es segueix treballant per elaborar el projecte d'un nou institut. 
 
 
5- Torn obert  
 
Es farà una crida per buscar voluntaris de cada classe per revisar els llibres. 
 
S'han hagut de comprar estovalles per a parvulari, però com que sortia molt car cosir 
les teles, es farà una crida per cosir les vores. 


