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Acta de la reunió de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Heura 
(AMPA)        
 
Data: Dilluns 16 de novembre de 2015 
Hora d’inici: 20’30  hores  
Hora de finalització: 23 hores 
Lloc: Escola Heura, Menjador 
 
 
Ordre del dia 
 
1- Presentació dels nous delegats 
2- Reunió d’extraescolars 
3- Mercat de la puça 
4- Proposta de distribució de pressupost 2015/16 
5- Constitució de les comissions 
6- Torn obert 
 
   
Assistents 
 
Marcos Cuenca - 2n i 6è 
Mamen Figueres - 2n 
Núria Formariz – 1r i P3 
Pau Garrido – 1r 
Esther Gonzalez – 3r i 6è 
Edgar Martínez – 4t 
Anna Molina – 1r 
Anna Nicodemus – 1r i 3r 
Damna Prudencio – 2n i 5è 
David Ros – P4 
Ramon Torra – P4 
Jorge Ortega – 2n i 6è 
Marta Rolduà – P3 
Loles Gonell – 2n 
José M. Ontiveros – P3 i 2n 
Esther Puig – 5è 
Ana Tomé – 3r 
Raul Correas – P3 
Itxaso Merino – P3 
Cristina Sampietro – 2n i 4t 
Emilie Lerin – 3r 
Noemi Herrero – P3 i P5 
Carolina Martínez – P3 i P5 
Marisol Bernal – 1r 
Mireia Crespo – P4 
Sandra Espada – P5 
Sandra Espada – P5 
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Sílvia Martínez – P3 i P5 
Óscar Lozano – P4 
Luis Marco – P4 
David Moreno – P4 
Montse Bernabeu – P4 i 5è 
Paula Caballero – P3 i 2n 
Monica Caballero – 2n i 6è 
Esther Gonzalez – 1r 
Gema Nicolás – P3 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
   
1- Presentació dels nous delegats 
 
Es presenta els nous delegats d’aquest curs: 
P3: Raquel Albero i Gemma Nicolás 
P4: David Moreno i Luis Marco 
P5: Noemí Herrero i Sandra Espada 
1r: Marisol Bernal i Laia Alonso 
2n: Jorge Ortega i Cristina Sampietro 
3r: Ana Tomé i Susana Mollano 
4t: Mònica Manso i Lali Costa 
5è: Esther Puig i Ángel Moreno 
6è: Mònica Caballero i Dolors Artiola 
 
S’explica la iniciativa d’aquest curs d’assignar una tasca per classe, amb l’objectiu 
d’aconseguir més participació de les famílies de l’escola en les tasques que organitza 
l’Ampa. Es substitueixen algunes comissions i s’assigna una tasca per cada classe. 
Per tant els delegats assumeixen un nou paper, a més de ser l’enllaç de l’escola amb 
les famílies, han de coordinar la tasca assignada al grup. 
També s’ha creat un grup de whatsap amb els delegats de cada curs, perquè es 
valora que és una via més efectiva que les informacions que s’envien per correu 
electrònic o paper. 
Dues mares de la comissió de l’escola per a tothom, la Loles Gonell i la Paula 
Caballero, seran les encarregades de coordinar a les delegades en les tasques per 
classe. Expliquen que ja han fet una primera reunió de delegats, valoren que va ser 
molt positiva. 
S’acorda que a les properes reunions d’Ampa, cada curs explicarà el que està 
treballant, per tal d’estar tots informats. 
 
2- Reunió d’extraescolars 
 
Es va fer una reunió informativa amb les diferents entitats que s’ha ofert extraescolars: 
SAFA (piscina), Lima Horta (bàsquet), Horta (bàsquet), Foment (teatre). 
S’acorda que s’intentarà a l’últim trimestre de l’any fer la graella amb l’oferta de les 
activitats i la reunió informativa, per a que les famílies tinguin temps de valorar les 
diferents opcions.  
 
3- Mercat de la puça 
 
Els de cinquè expliquen que la recollida per al mercat de la puça es farà a partir del 
dimecres 25, a la biblioteca de l’escola tant pel matí com per la tarda. Es demana roba 
i joguines netes i no trencades. 
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També hi haurà activitats pensades per a totes les edats, a més de l’activitat de 
benvinguda per als de P3. 
Es fan diferents propostes solidaries per a destinar els diners recollits. Una proposta 
és per a la ONG dels socorristes de Badalona que estan ajudant  als refugiats de Síria. 
Un altre per a l’acollida de refugiats a la ciutat. 
Finalment es decideix fer una bústia el dia del mercat, per recollir totes les propostes i 
després es valorarà a on es destinen finalment. 
La roba i joguines que no es venguin, es donaran a alguna entitat del barri que faci 
recollida.  
 
4- Proposta de distribució de pressupost 2015/16 
 
S’ha enviat per correu electrònic la proposta amb els pressupostos, es comenta que a 
l’assemblea ja s’explicarà amb més detall. També es comenta que no han variat gaire 
dels pressupost del curs anterior, excepte algun concepte. 
 
Un pare pregunta perquè no s’ha dividit la quota de llibres en les 10 mensualitats, tal 
com s’havia dit. És a dir, en comptes d’un pagament anual com es fa ara, dividir el cost 
del rebut en les deu quotes mensuals, ja que aquest genera més despesa perquè hi 
ha famílies que no saben a que correspon i el retornen. Per tant es valorar que a nivell 
de gestió i per evitar la despesa extra seria millor incloure la quota de llibres en el 
rebut mensual. Es decideix que aquest curs ja no es farà perquè, al sumar el que falta 
dels rebuts que ja s’han cobrat, en els rebuts restants augmentaria massa la quota. 
Finalment es decideix que es votarà a l’assemblea per començar a aplicar el següent 
curs 2016/17.   
 
Es parla dels diners que es recullen de l’Ampa solidaria, un pare pregunta si no es 
destinaran per assumir el dèficit dels impagats, és comenta que hi ha diners per 
assumir això i millor mantenir aquest projecte per destinar a una causa solidaria. 
 
Es comenta que tenim diners a l’Ampa acumulats de molts cursos, es valorar que es 
podria anar destinant cada curs una part d’aquest diners en necessitats de l’escola. Es 
fan varies propostes, finalment es decideix preguntar a l’escola quines necessitats 
tenen i a les reunions d’Ampa es votarà a on es destinen. 
 
Es proposa sortir de “la Caixa” i passar-nos a un banca ètica. 
 
Una mare explica que va intentar assistir a una de les xerrades que oferia Pere Tarrés 
i que ja estaven totes les places plenes. Es genera debat de perquè es van deixar de 
fer xerrades a l’escola… Finalment es decideix tornar a fer-les, l’escola per a tothom 
s’ocuparà de la gestió i organització d’aquestes. 
 
5- Constitució de les comissions 
 
Es recorda que al finalitza la reunió ens reunirem per comissions per començar a 
treballar. 
 
5- Torn obert  
 
S’explica que s’intentarà canviar el format de les reunions d’Ampa, menys informatives 
per part de la junta, amb l’objectiu de crear un espai de debat obert amb les famílies 
que hi participem. 
 
La classe de tercer, encarregada de la revista, pregunta si es pot ampliar l’espai o s’ha 
de mantenir el que hi havia fins ara, s’haurà de pregunta pressupost i valorar.    
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S’informa que l’escola, el curs 2016/17, farà 50 anys i 30 d’escola pública. Des de 
l’escola s’està començant a treballar i demanen un numero similar de mestres que de 
pares a cada comissió. Es passarà la informació per a que s’apuntin a les comissions 
les famílies interessades, la Laia Alonso coordinarà als pares que s’apuntin. 
 
Es pregunta si hi ha alguna família que tingui un càtering per al dia de la festa. 
 
  


