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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: Dimecres 16 de Desembre de 2015 
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. Informacions de 7 i Tria 
4. Memòria del curs 2014/2015 
5. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2014/2015 
6. Planificació del curs 2015/2016 
7. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2015/2016 
8. AMPA solidària 
9. Torn obert 
 
 
Assistents 
 
Amb veu i vot: Laia Alonso, Anna Molina, Mamen Figueres, José Manuel Pérez, Loles Gonell, 
Ramón Torra, Fabiola Benavente, Esther González, Susana Moyano, Sònia Lizana, Jaume 
Pellisé, Núria Formariz, Olga Sorribas, Lluís Mas, Oriol Díaz, Paula Caballero, Eulàlia Arfelis, 
Esther Puig, Luis Marco, José M. Ontiveros, Laura Morral, Mireia Crespo 
 
Amb veu i sense vot: 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. Informacions de 7 i Tria 
 
La Irene Sampere explica el projecte de menjador i pati. 
 
L'equip humà que el composa i com es distribueix per cursos amb el reforç de pati és el 
següent: 

• P-3 Lluïsa Carmona 
• P-4 Carmen López 
• P-5 Sílvia Gómez 
• Reforç pati : Aitor 
• 1r Lorena González 
• 2n Oriol De La Villa  
• 3r Joel Noone  
• 4t Anna Pla 
• 5è Magda Monge 
• 6è Irene Sampere 

 
Menjador: 
 
-Explica els hàbits que es treballen a infantil. 
-Explica la figura dels mainaders (nens de 5è i 6è voluntaris) que desperten als petits i juguen 
amb ells al pati. El llistat de mainaders es fa a principi de trimestre. 
-El Joel i l'Anna fan el projecte de menjador en Anglès. Fa ja 2 anys que es van introduint 
petites coses com: 
 la cançó,  
 el nom dels àpats que es mengen,  
 frases concretes com: recull, gira la safata, seu bé. 
 De 3er a 6è diuen el menú en llengua anglesa i parlen amb els monitors en anglès. 
-Explica el funcionament de la taula "RESERVAT a L’OMBRA". Es tracta d’una taula mixta a 
l’aula de música, on poden anar per parelles de diferents cursos a dinar sempre que la parella 
estigui formada per un nen i una nena i sota reserva. 
 
Pati: 
-Explica el projecte de jocs dirigits i dies de la setmana que es duen a terme: 
 

 INFANTIL PRIMARIA 

Dilluns  Joc lliure  Joc lliure  
Dimarts  Peces ( Lego) Dia sense pilota ( joc dirigit) 

Racó jocs de taula i lectura ( 
torreta ) 

Dimecres  Guixos ( dibuix a terra)  
Joc dirigit  

Joc lliure

Dijous  Futbol 
Cordes  

Dia sense futbol 
Racó jocs de taula i lectura ( 
torreta ) 

divendres  Joc lliure  Joc lliure 
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-Explica el funcionament de l'aula d'estudi: Entre les 12:30 i 13:30, i quan el temps no 
acompanya es fa servir com espai per llegir, treballar amb l'ordinador, fer deures de classe,...  
 
Una mare pregunta si a l'aula d'estudi es poden fer deures d'activitats extraescolars. La Irene 
explica que no, que és per fer activitats relacionades amb l'escola ja que és un espai per 
compartir i relacionar-se amb els companys. 
 
 
4. Memòria del curs 2014/2015 
 
Es fa un resum de les diverses activitats i el recorregut que han tingut les diverses comissions 
durant el curs 2014/2015 i que són: 
 

• Geganta 
• Comunicació i pàgina web 
• Extraescolars 
• Escola per tothom 
• Menjador 
• Revista Enfila't 

 
 
5. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2014/2015 
 
Es presenta el tancament del pressupost del curs 2014/2015. El balanç econòmic és negatiu, ja 
que s'ha tancat amb un saldo negatiu de 4.890,63 €. Aquesta desviació és referent a la partida 
pressupostària de secretaria que ve donada de la imputació comptable del cost del 2013/2014 
durant el curs 2014/2015. 
 
El capital a l'acabament del curs 2014/2015 ha estat de  45.548,20€. 
 
Una mare sol·licita que de cara l'any vinent es mostrin els ingressos, la part de romanent i  una 
columna addicional amb les despeses originades l'any anterior, per poder comparar els 
desviaments de les partides, si n´hi haguessin. 
 
S'aprova la liquidació econòmica del curs 2014/2015 per unanimitat. 
 
 
6. Planificació del curs 2015/2016 
 
S'expliquen els objectius del curs 2015/2016 i la reorganització de les comissions quedant de la 
següent manera: 
 

• Comunicació i pàgina WEB 
• Escola per tothom  
• Camí escolar 
• Extraescolars  
• Menjador  
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S’expliquen les noves accions per classe per tal de potenciar les relacions entre les famílies i 
queden així: 

• P4 i P5: Geganta 
• 1er: Carnestoltes 
• 2on: Jornades culturals 
• 3er: Revista Enfila’t 
• 4t: Festa final de curs 
• 5è: Mercat de la Puça i festa de benvinguda a les noves famílies 

 
En aquestes dates ja s’ha celebrat el Mercat de la Puça i la Festa de Benvinguda a les noves 
famílies, així que es fa valoració del Mercat de la Puça i s’exposen els resultats de l’enquesta 
feta sobre “A què destinaries els diners recollits?” 
Es fa una molt bona valoració de la festa de Benvinguda a les  noves famílies. 
 
 
50è aniversari Escola Heura 
 
Es demana participació per apuntar-se a les diferents comissions que són: 

• Comissió d’imatge 
• Comissió llibre commemoratiu 
• Comissió del sopar 
• Comissió del concert-espectacle 
• Comissió documental 
• Comissió de comunicació, difusió i econòmica 
• Comissió de la pàgina web. 
• Comissió de la Festa Major 

 
La Laia Alonso farà de pont entre els voluntaris que es vulguin apuntar a les diferents 
comissions i l’equip de mestres de l’escola. 
 
 
7. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2015/2016 
 
Es presenta la proposta de distribució del pressupost per a l'exercici 2015/2016.  Enguany la 
quota del rebut mensual seguirà sent de  38,50 € per alumne. 
De cara a l'any que ve es demana que la part referent a la quota de llibres es divideixi en 10 
mensualitats. D'aquesta manera el rebut serà sempre del mateix import. 
Un pare valora com a positiu el fet de que vingui de manera separada ja que es fa pedagogia 
del model de socialització de llibres. 
Es vota i es decideix per majoria repartir la quota dels llibres en 10 mensualitats però indicant 
en el propi rebut la quantitat que es destina a llibres per tal de fer-ho palès. 
  
S'aprova per majoria absoluta el nou pressupost. 
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8. AMPA solidària 
 
El curs passat, l’aportació de 600 euros de l’AMPA solidària (aportació que tradicionalment es 
donava a una organització sense ànim de lucre escollida entre les famílies) no es va destinar a 
cap entitat, sinó que es va decidir que revertissin a l'escola, per cobrir les necessitats escolars 
de famílies ateses per serveis socials.  
Es va acordar que cada curs es votaria si l'AMPA solidària tornava a ser un projecte extern o si 
revertia altre cop a la pròpia escola. 
 
Enguany es fa la votació de si es vol destinar l'Ampa solidària a un projecte extern: 
 
20 vots a favor de buscar projecte extern 
2 vots a favor de que es reverteixin a la pròpia escola 
 
A la propera reunió d’AMPA, per tant, s'establirà el termini de presentació dels projectes i es 
parlarà amb la direcció de l'escola per veure com es vehiculitza amb el alumnes, ja que 
interessa que el projecte sigui visible i palpable pels nens i que tingui una perspectiva 
educativa. 
 
 
 
9. Torn obert 
 
Un pare comenta que s’hauria de comunicar a les noves famílies la possibilitat d’adquirir una 
samarreta “sóc d’Heura” a través de la Irene Sampere a secretaria. Es decideix enviar un 
correu electrònic recordant aquesta possibilitat. 
 
S’acaba la reunió a les 22:30  hores. 


