
 
 
Qui som? 
 

L’AMPA de l’Escola Heura agrupa a totes les famílies d’alumnes de l’escola, 
per tal de fomentar la participació en la vida escolar. A través de la Junta 
directiva es gestionen els diferents serveis i activitats extraescolars.   

 

Què fem? 
 

 Reunir-nos un cop al mes a l’escola per tractar, compartir, debatre 
diferents temes d’interès.  

 Fer una Assemblea General anual i si s’escau reunions extraordinàries per 
tractar temes puntuals 

 Contractar l’empresa de serveis. Actualment és 7 i Tria, per: 
- Gestionar el servei de menjador i la cuina pròpia  

- Gestionar el monitoratge que fan la tasca de suport a l’alumnat durant 
el dinar així com a l’hora del pati del migdia. 

 Gestionar les activitats extraescolars. 
 Gestionar el Casal d’estiu 

 Elaborar un pressupost anual i administrar els ingressos i les despeses. 
 Promoure activitats extracurriculars per als alumnes. 

 Coordinar els pares i mares representants de les classes: dos per curs. 
Aquests fan d’enllaç entre les famílies, l’AMPA, l’equip de mestres.  

 Revisar anualment entre els pares, mares i mestres els llibres de text.  

 Treballar per comissions.  

 Coordinar-nos i organitzar-nos per cursos 

- P4 i P5 dinamització de la geganta i acompanyar-la per les cercaviles 
amb P3 

- Primer. Elaboració de la figura del Carnestoltes 

- Segon. Jornades culturals 

- Tercer. Elaboració de la revista “Enfila’t” 
- Quart. Preparar la festa de final de curs 

- Cinquè. Mercat de la puça i benvinguda de les noves famílies a l’escola 

 

Els espais de participació? 
 

Disposem de diferents nivells de participació segons el grau d’implicació de 
les persones, que van des de la simple informació a la presa de decisions. Si 

deixem de banda la nostra implicació, estem deixant de banda el fet 
diferencial com associació. 
 
 Assemblea. Es reuneix un cop a l’any, com a mínim. 

 

 Juntes obertes. Es convoquen mensualment i són obertes a tots els 

membres de l’escola. 
 

 Comissions / Grups de treball. Formades per mares i pares a partir dels 

seus interessos i/o coneixements. Aquestes es poden reunir de forma més 
o menys intensa, segons el moment i el projecte. 

 

 



 
Les comissions i grups de treball 
 

Són els espais de treball bàsics perquè funcioni el dia a dia. En aquest 

moments tenim cinc comissions estables que tracten diferents àmbits: 
 
 Menjador (espai migdia): S’ocupa de vetllar per la qualitat del menjar, la 

higiene alimentària i la qualitat del temps de lleure i de la tasca dels 

monitors/es. 
 

 Extraescolars: Oferir activitats fora de l’horari lectiu pels alumnes. Cercar 

quin tipus d’activitat és més adient per a cada curs i proposar diverses 
opcions. 
 

 Comunicació: Mantenir les famílies informades de tot allò que tingui a 

veure amb el dia a dia de l' escola i també amb el seu futur. 
 

 Delegats / Delegades: Implicar, informar i dinamitzar a totes les famílies 

de l'escola. 
 

 Escola per tothom / grups de treball: jardí can fargues, biblioteca, Heura 

solidària, FAPAC, Coordinadora d'AMPA Horta-Guinardó, ... 
 

Què paguem mensualment en el rebut AMPA? 
 

La despesa anual que cada alumne fa a l’escola Heura es fracciona en 10 

mensualitats (de setembre a juny).  
 

Les despeses estan socialitzades des de P3 a 6è, amb la qual cosa, tots els 
alumnes paguen el mateix import facin el curs que facin.  
 
Aquest rebut mensual és actualment d’un import de 40,80 €. Es cobreix amb 

aquest pagament les despeses de:  
 

 Llibres: 2,3 € 

 Material i activitats escolars: 7,37 € 

 Activitats externes (excursions, sortides i visites, colònies i la piscina de 1r 
i 2n): 25,80 € 

 Gestió (secretaria, rebuts, assegurances, FAPAC): 5,33 € 

 

Què paguem anualment en el rebut AMPA? 
 
Aquest concepte es paga un cop l’any i és un rebut per unitat familiar i no 
per alumne, actualment es d’un import de 10 €. Amb aquest diners es paguen 

despeses generals de l’AMPA.  
 

 

 

 



 

Servei de Menjador 
 

El servei de menjador té una quota diària de 6,85 € pels assistents 
considerats fixos (a partir de 2 dies per setmana) i una quota diària de 7,15 € 
per assistència esporàdica. 

 

Servei d’Acolliment Matinal (SAM) 
 

La quota mensual de l’acolliment segons franja horària és: 7:15h a 9h. 33,24 € 
i de 7:45h a 9h. de 25,99 €.  

 
El preu per SAM esporàdic és: 7:15h a 9 h de 3,50 € i 7:45h a 9h de 2,50 € 

 

Comunicació AMPA 
 

A/e: ampaheura@gmail.com 

Telèfon i fax: 93 357 18 66 
Adreça: Can Pujolet, 5. 08032 Barcelona 
 
Secretaria: Irene Sampere 

A/e: escolaheura1@gmail.com  
Horari: De dilluns a divendres de 9h a 15h i dimarts i dimecres fins a les 18h 
 

També disposem d’un bloc amb diferents informacions d’interès 

http://blocs.xarxanet.org/ampaheura 
una bústia (física i virtual) per fer-nos arribar qualsevol suggeriment  

i compte de twitter: @AmpaHeura 
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