
 
 
 

 

Acta Assemblea General de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola 
Heura (AMPA) 

 

LLOC: Menjador Escola Heura 

DATA: Dilluns, 4 de desembre de 2017 

HORA INICI: 20.45 h 

ORDRE DEL DIA: 

1.- Benvinguda. 

2.- Aprovació acta anterior. 

3.- Presentació i aprovació de la memòria 2016-2017. 

4.- Aprovació comptes 2016-2017. 

5.- Elecció nous càrrecs. 

6.- Presentació i aprovació pla treball 2017-2018. 

7.- Aprovació pressupost 2017-2018. 

8.- Aprovació protocols i posicionaments AMPA. 

9.- Precs i preguntes. 

 

ASSISTENTS: 

Gabriel Bartra (5è), Marta Santamaria (P5), Damna Prudencio (4t), Oriol Homar (6è, 
4t), Itxaso Merino (P5), Núria Formariz (P5, 3r), Roger Martín (P3), Aida García (P4), 
Anna Nicodemus (3r, 5è), Pau Garrido (3r, P4), David Marín (1r), Gemma Nicolás Lazo 
(P5), Mireia Sánchez (P5), Anna Llorca (2n), Marisol Bernal (3r), Mónica Caballero (4t) 
i Alex Castani (P3)  

PROFESSORAT/DIRECCIÓ: Eugeni Torres i Marta Baró... 

JUNTA: Montse Bernabeu (1r), Loles Gonell (4t), Ramon Torra (1r), Mireia Crespo (1r), 
Paula Caballero (4t, P5) i Mireia Mestres (P3,1r). 

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

 

1.Benvinguda 

Es dona la benvinguda a tots els assistents a l’assemblea general. 

 



 
 
 

 

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 

S’aprova l’acta de l’assemblea anterior. 

 

3. Presentació i aprovació de la memòria 2016-2017 

S’aprova la memòria del curs anterior 2016-2017. 

 

Què hem fet? 

- Es treballa per l’autonomia de les comissions, hi ha un/a representant de cada 
comissió a la junta de l’AMPA. 

 
- La comissió de comunicació s’ha tornat a formar i a ampliar i s’han “posat les 

piles” amb les xarxes socials, sobretot amb Twitter. 
 

- S’ha treballat la vinculació dels projectes amb l’escola, AMPA Solidària. 
L’Eugeni comenta la reactivació amb el CALIU. 

 
- Participació en el 50è aniversari de l’escola: s’ha fet un bon treball. 

 

Espai migdia 

- Implantació i seguiment del nou projecte de menjador “Servim-nos com a casa” 
que està suposant molts esforços per una correcta implantació, i cal revisions 
periòdiques al menjador. 

 
- Pel que fa al projecte d’anglès del menjador (1r torn canten una cançó i el 2n 

torn diuen el menú en anglès) es torna a comentar que la idea inicial no era 
aquesta, i no es veu clar que serveixi de gaire tal com s’està fent ara. S’ha 
decidit que a la propera reunió entre la comissió de menjador, l’escola i 7itria es 
proposarà donar per finalitzat el projecte mentre no es pugui recuperar la idea 
inicial que era que hi hagués un monitor/a amb bon nivell d’anglès que parlés 
als nens i nenes sempre en anglès. 

 
- Els nens i nenes de 4t, 5è i 6è fan de mainaders amb els nens i nenes de 

P3-P4, i els ajuden a l’hora de la migdiada. 
 

- S’han comprat estovalles noves. 
 

- Canvia el sistema d’informes, a partir d’ara ja no seran trimestrals i estaran 
dividits en dues parts: una en la qual ells s’ autoavaluen i valoren el servei i una 
altra en la qual són els monitors/ores els que fan l’informe. 

 
 



 
 
 

 
- La Irene i un monitor han participat en un curs de resolució de conflictes, 

juntament amb el professorat, i es valora molt positivament. 

 

Escola per a tothom 

- Participació a la Coordinadora AMPA Horta-Guinardó. 
 
 

- S’han fet diferents formacions a la FAPAC. 
 

- Seguiment del projecte dels Jardins de Can Fargues; cal veure quina normativa 
d’ús podrà fer l’Escola Heura. Serà realitat durant el curs 18/19. 

 
- Cal promoure la participació de mestres i mares/pares a les juntes obertes.  

 
- Inauguració camí escolar. 

Extraescolars 

- S’han ofert 3 noves activitats: circ, escacs i percussió, tot i que aquesta última 
no va poder realitzar-se per no arribar al mínim d’inscrits. 

 
 

- S’ha fet reunió informativa de les activitats amb les diferents entitats que les 
realitzen i les famílies. 
 
 

- S’han passat enquestes de valoració a les famílies cada trimestre. Les 
valoracions -excepte teatre amb un 3,7- estan totes per sobre del 4. 

 
- Tenint en compte els mals resultats de les enquestes i el baix nombre d’inscrits 

del curs anterior pel curs 2016/17 es decideix no oferir el bàsquet Horta i 
programar només el del Lima.  

 
- S’avança al juny la graella de programació.  

 
- S’ha realitzat el Casal d’estiu durant 3 setmanes amb molt bona acollida, uns 

50 infants inscrits de mitjana per setmana. L’última setmana baixa una mica 
l’afluència. Es decideix tornar a programar-lo pel curs vinent. 
 

4. Aprovació comptes 2016-2017 

- Es presenta i s’aprova el tancament econòmic del curs 2016-2017. El balanç 
econòmic ha estat equilibrat. 

 
- Hi ha hagut un estalvi d’uns 1.000€ en piscina pel canvi d’entitat, ja que el 

poliesportiu SAFA ha estat homologat i és més econòmic que l’UE Horta. 



 
 
 

 
- També hem estalviat en fotocopiadores (1.400€) perquè tal i com es va acordar 

en l’última Assemblea no hem renovat el renting d’una d’elles. 
 

- Les partides pressupostàries d’excursions i colònies, material escolar i activitats 
han pujat. 

-  
- Aquest any s’ha duplicat l’import de les ajudes de l’Ajuntament de Barcelona 

perquè vam presentar 2 projectes (50è Aniversari Escola i Nou projecte 
Extraescolars i Casal). 

 
- Es comenta la importància de fer un seguiment continu dels impagats. 

 
- RESUM PRESSUPOST I DESPESES 2016-17 

 

 

 

5.- Elecció nous càrrecs 

Entra a formar part de la junta de l’AMPA, la Mireia Mestres, que serà la vocalia de la 
Comissió de Comunicació. 

6.- Presentació i aprovació pla treball 2017-2018 

Es presenta i s’aprova el pla de treball. 



 
 
 

Què volem fer? 

- Establir protocols per un futur reglament de règim intern. 
- Treballar la vinculació dels projectes entre mestres i comissions. 
- Crida de nous membres actius dins la junta de l’AMPA. 

 

 

Comunicació 

- Dinamitzar els diferents canals de comunicació: butlletí electrònic, web,Twitter... 
 

- Banc fotogràfic de les activitats que es van realitzant durant els curs escolar. 

Espai migdia 

- Passar del projecte de menjador a espai migdia com un espai educatiu més 
ampli.  

Extraescolars 

- Millorar les valoracions de l’activitat de teatre. 
- Tornar a oferir el casal d’estiu. 
- Oferir extraescolars per a mares/pares. 

Escola per a tothom 

- Nova definició de la comissió 
- S’ha creat grup de pares/mares que treballa juntament amb l’escola per al bon 

funcionament dels ordinadors de l’escola 
- La plataforma Horta vol institut, de moment està aturada, no hi ha novetats. 

Propostes pels grups de treball 

- Treballar el projecte d’Heura Solidària, tant internament a l’escola com 
externament amb l’entitat que es realitzi. 

- El projecte de camí escolar continua, noves infraestructures… 
- El projecte de Can Fargues continua, només fa falta veure les condicions 

d’utilitat que tindrà l’escola i treballar projecte d’usos. 

7.- Aprovació pressupost 2017-2018 

- Es vol augmentar les vies de finançament. 
- Treballar valors de finançament ètic i consum de proximitat 
- Garantir la sostenibilitat econòmica. 
- S’aprova mantenir la quota de curs de 40,80€/mes i de 10€ anuals per la quota 

de l’Ampa. 

 

 

 



 
 
 

 

 

8.- Aprovació protocols i posicionaments AMPA 

Davant la situació política actual, la junta de l’AMPA es veu desbordada a nivell 
d’informacions, correus, peticions de participació a actes, etc  i ha decidit que tot el que 
faci referència a temes en defensa de l’Escola Pública, l’educació i del barri, els 
membres de la Junta com a representants de totes les famílies de l’escola decidiran 
quin és el seu posicionament i participació. Per a la resta de temes i sempre que sigui 
possible, s’obrirà debat a totes les famílies. 

9.- Precs i preguntes 

- Hi ha una mare que demana un llenguatge menys sexista, tant en les informacions 
escrites com orals. 

- Idea de canvi d’AMPA per AFA (associació de famílies d’ alumnes). 

 

 

 



 
 
 

  


