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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: Dilluns 28 de novembre de 2016 
HORA D'INICI: 20.00 primera convocatòria i 20.30 segona convocatòria   
   
 
Ordre del dia 
   
1. Benvinguda i presentació 
2. Aprovació de l'acta de l’assemblea anterior 
3. Aprovació de la memòria del curs 2015/2016 
4. Informacions de 7 i Tria i aprovació del nou projecte de menjador 
5. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2015/2016 
6. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2016/2017 
7. Presentació de la nova Junta 
8. Memòria 2015/2016 i 2013/2016 
9. Torn obert 
 
 
Assistents 
 
Amb veu i vot: Laia Alonso, Ruben Arcos, Eulàlia Arfelis, Mar Ayala, Teresa Ballesté, Fabiola 
Benavente, Montse Bernabeu, Mónica Caballero, Paula Caballero, Eva Carbó, Mireia Crespo, 
Oriol Díaz, Sandra Espada, Mamen Figueres, Núria Formariz, Pau Garrido, Loles Gonell, 
Esther Gonzalez, Carme Herranz, Oriol Homar, Emilie Lerin, Sònia Lizana, Mònica López, 
Edgar Martínez, Lluís Mas, Itxaso Merino, Eva Miquel, Anna Molina, David Moreno, Laura 
Morral, Susana Moyano, Anna Nicodemus, Marta Nicodemus, Gemma Nicolás, Maria Pedret, 
Núria Pejó, Jaume Pellisé, Damna Prudencio, Esther Puig, David Ros, Cristina Sampietro, 
Mireia Sanchez, Marta Santamaria, Raul Serna, Montse Solsona, Olga Sorribas, Ramon Torra, 
Carola Verdesio 
 
Amb veu i sense vot: Irene Sampere, Eugeni Torres, Mariona Piqué 
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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. 
 
3. Aprovació de la memòria del curs 2015/2016 
 
S’aprova la memòria del curs 2015/2016. 
 
4. Informacions de 7 i Tria i aprovació del nou projecte de menjador 
 
La Irene Sampere presenta l’equip de monitoratge i cuina. Explica també l’organització de 
l’espai del migdia (menjador i pati). A destacar: 
 

 Nou espai a la torreta “Espai de la calma”, on poder llegir i jugar a jocs de taula 
 Els nens poden opinar sobre les dinàmiques de pati mitjançant unes graelles 
 Segueix el projecte d’anglès al menjador a primària 
 Aula d’estudi per als nens de 4t a 6è, que també serveix per llegir quan fa mal temps 
 Figura dels mainaders (nens de 5è i 6è voluntaris) que desperten als petits i juguen amb 

ells al pati 
 
Presenta també el nou projecte d’organització del menjador “Servim-nos com a casa”: 
 

 Els nens es serveixen ells mateixos, decidint la quantitat (supervisada pels monitors) 
 S’han canviat les taules, barrejant cursos 
 Els nens han decidit com volen organitzar el servei (qui serveix, recull, etc) 
 Ja s’ha comprat el material, i divendres 2 de desembre es posarà en marxa la nova 

organització 
 Els monitors han rebut una formació interna, ja que la seva tasca passa a ser 

d’acompanyament 
 
S’aprova el nou projecte i es ratifica l’opció escollida la darrera reunió d’AMPA sobre la inversió 
que ha calgut fer per tirar endavant el projecte. 
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5. Presentació i aprovació de la liquidació econòmica del curs 2015/2016 
 
Es presenta el tancament del pressupost del curs 2015/2016. El balanç econòmic és negatiu, ja 
que s'ha tancat amb un saldo negatiu de 1.074,65 €. Aquesta desviació es deu principalment a 
les partides pressupostàries d’excursions i colònies i de llibres, que han pujat més del previst. 
 
El capital a l'acabament del curs 2015/2016 ha estat de 42.317,72 €. 
 
S'aprova la liquidació econòmica del curs 2015/2016 per unanimitat. 
 
 
6. Presentació i aprovació del pressupost per al curs 2016/2017 
 
Es presenta la proposta de distribució del pressupost per a l'exercici 2016/2017.  Enguany la 
quota del rebut mensual és de 40,80 € per alumne, ja que s’integra la quota de llibres que s’ha 
dividit en 10 mensualitats. El mes de febrer es passarà la quota de l’AMPA, de 10 € per família. 
 
S'aprova el nou pressupost per unanimitat. 
 
 
7. Presentació de la nova junta 
 
Es presenten els membres de la nova junta de l’AMPA: 
 
Loles Gonell: presidenta 
Ramon Torra: copresident 
Emilie Lerin: tresorera 
David Ros: secretari 
Mireia Mestres: vocal 
Montse Bernabeu: vocal 
Paula Caballero: vocal 
David Moreno: vocal 
 
S’aprova la nova junta per unanimitat. 
 
 
8. Memòria 2015/2016 i 2013/2016 
 
Es projecta un vídeo que inclou la memòria del curs 2015/2016 i un resum del que ha estat la 
feina feta per la junta de l’AMPA sortint, durant els anys 2013 a 2016. 
 
 
9. Torn obert 
 
L’Eugeni agraeix la feina feta per la junta sortint, així com la feina que han estat fent les juntes 
anteriors, i felicita la junta entrant per la tasca que duran a terme durant els propers anys. 


