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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 

2017/2019 
 
Acta núm.: 9 
Caràcter: Ordinària 

Data: 27 de setembre de 2018 
Hora inici: 19:35 hores 

Hora final: 22:05 hores 
Lloc: Sala Professors Escola Pere IV 
 

 
ASSISTENTS: 

 
Presidenta: Ainhoa Gallardo  
 

Vicepresident: Òscar Rivas 
 

Secretària: Laia Santanach  
 
Tresorer: Jordi Graell  

 
Vocal de Festes: Esther Díaz 

Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Karina Piluso i Belén Garcia 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez  
Vocal d’Inclusiva: Marta Romero i Núria Viu 

Vocal de Barri i Camins Escolars: Marga López 
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad 

Vocal de Menjador: Carme Gil 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 

Vocal de Temps de Trobades i Biblioteca: Carme Galve 
Vocal de Lleure en Família: Francesc Morales i Miquel Àngel Abadías 

Vocal d’Extraescolars: Sense vocal 
 
ALTRES ASSISTENTS: 

 
Socis i Sòcies de l’AMPA: Maria Jose López, Núria Malo, Susana Ineiesta 
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ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Projectes: Colònies Escolars i Biblioteca Escolar 

3. Pressupost AMPA (curs 2018/2019)  

4. Estructura i funcionament Comissió Comunicació 

5. Concurs Empresa Menjador Escolar 

6. Torn obert de paraula 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1. L'acta de la sessió anterior queda aprovada per unanimitat dels 
assistents. 

 

2. La Presidenta dóna la benvinguda al nou vocal de Comunicació, 
Josep Maria Dempere, i a les famílies que assisteixen a la reunió de 

Junta com a oients (dues famílies).  
 

3. A continuació es posa de relleu la marxa del vocal d’Extraescolars a 

inici de curs i les dificultats a les quals s’ha hagut de fer front per 
garantir que tots els alumnes puguin iniciar l’activitat el proper dia 
01/10/2018. La Presidenta agraeix la col·laboració de tots els 

membres de la Junta i recorda la urgència de trobar algú per ocupar 
la vocalia d’Extraescolars. Si ningú ocupa la vocalia d’Extraescolars 

abans d’acabar l’any, el proper curs no es pot garantir que es pugui 
oferir aquest servei des de l’AMPA. 
 

4. La vocal de Casals i Colònies presenta el document que han elaborat 
des de la seva comissió en defensa de les colònies escolars. Alguns 
dels valors recollits en aquest document són els següents: 

 

 Fomentar l’autonomia personal. 
 Afavorir la cohesió de grup. 

 Experimentar sentiments i emocions fora de l’aula. 
 Aprendre a solucionar els problemes d’una forma col·lectiva. 

 Tenir un comportament solidari amb els companys. 
 Aprendre i passar-ho bé en contacte amb la natura. 

 Ajudar als companys a superar les dificultats. 
 Tenir cura del propi treball i valorar l’obra dels companys. 

 

S’exposa la voluntat de presentar aquest document a la Direcció de 
l’Escola i al Consell Escolar, arrel de la petició efectuada pels socis a 

la darrera Assemblea General i dels resultats obtinguts a l’enquesta 
de Colònies Escolars (un 90% de les famílies participants demanda 
que les colònies siguin curriculars a l’Escola Pere IV). 
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5. En absència de la vocal de Biblioteca, la Secretària explica que el 
projecte de millora de la biblioteca escolar està paralitzat i que bona 

part de les iniciatives proposades el curs passat encara no s’han 
pogut portar a terme. Recorda que l’AMPA va dotar la biblioteca amb 
nous llibres i que des de la comissió es van oferir per revisar i 

catalogar els fons, així com, per portar a terme iniciatives pel foment 
de la lectura. Des de la comissió de Biblioteca demanen ajuda per 

dialogar amb la Direcció de l’Escola i poder continuar generant 
sinèrgies en benefici dels nostres fills. 

 

6. El Tresorer informa a tots els assistents que a l’Assemblea General 
del mes d’octubre caldrà presentar i aprovar els pressupostos pel 

curs 2018-2019 i que hi ha comissions que encara no li han enviat 
la sol·licitud de partida pressupostaria degudament complimentada. 
Es dóna termini fins els proper dia 05/10/2018. Aquelles 

comissions que no hagin presentat la documentació reglamentària 
se’ls assignarà un pressupost de 0€, motiu pel qual, en cas de 

necessitar fer front a alguna despesa extraordinària, hauran de fer 
la sol·licitud pertinent a la Junta Directiva i sotmetre’s a votació. 
 

7. El vocal de Comunicació presenta les línies de treball que seguiran 
des de la comissió a partir d’aquest curs, recordant que els canals 
d’informació oficials de l’AMPA són el Blog, l’APP i el Twitter. Així 

mateix, entre d’altres dades d’interès, ressalta que la majoria 
d’accessos a la pàgina web de l’AMPA es fan des del mòbil i que els 

espais més visitats són l’apartat d’Extraescolars i la Galeria de Fotos. 
Finalment, explica l’estratègia de comunicació que es pretén seguir 
i les millores que estan incorporant des del mes de setembre, entre 

les quals destaca l’espai de transparència on es publicaran les Actes 
de les reunions i els Estatuts de l’AMPA, tal i com es va acordar a la 

darrera reunió de Junta.  
 

8. Des de presidència es planteja la qüestió de si cal realitzar alguna 

actuació en rebuig dels fets violents ocorreguts a les escoles de 
Catalunya el passat 01 d’octubre de 2017, tal i com s’està fent des 

d’altres AMPA’s del barri. 
 

9. La vocal de Menjador explica als assistents el funcionament del nou 

Decret de Menjador (emès pel Consorci d’Educació) que es posarà 
en marxa aquest curs per garantir la transparència i assegurar la 
participació de les AMPA’s en l’elecció de l’empresa que ofereix el 

servei de Menjador Escolar. La Direcció de l’Escola ha sol·licitat la 
col·laboració de l’AMPA en la redacció de les clàusules del concurs, 

remarcant la importància de recollir-hi totes les millores que 
actualment s’han aconseguit a l’espai de menjador de la nostra 
escola de la mà de l’AMPA i Cuina Junta.  
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D’altra banda, la vocal de Menjador també informa que aquest curs 

els campionats esportius de l’espai de menjador es faran els dilluns 

i els dijous, per tal que els alumnes que realitzen les activitats 

extraescolars de música i anglès al migdia també tinguin 

l’oportunitat de participar als jocs de menjador amb el seus 

companys de curs.  

 

Finalment, es fa esment que hi haurà una nova incorporació a la 

comissió de Menjador, per la qual cosa podran comptar amb una 

persona més a l’hora d’impulsar totes les iniciatives que tenen en 

curs. 

 
10. La vocal d’Inclusiva informa que ja hem obtingut la resolució 

de la subvenció de l’Ajuntament de Barcelona per poder oferir 
monitors especialitzats com a suport a les famílies amb infants amb 

NEE, per tal que també puguin participar de les activitats 
Extraescolars. Malauradament, l’import aprovat és molt inferior al 
sol·licitat (un terç del total) i per tant, de moment, només es podrà 

oferir el servei a la família que el va demandar el curs passat. De 
totes maneres, des de l’AMPA es farà tot el possible per continuar 

treballant per la inclusió de tots els infants no només dins de l’aula, 
sinó també en l’espai de menjador i en les activitats extraescolars, 
procurant poder oferir a més alumnes de la SIEI aquest servei. 

 

11. Dit això, la Presidenta recorda la importància de mantenir 
ordenat el despatx de l’AMPA per evitar desperfectes en els materials 

de les diferents comissions. També informa que la Direcció de 
l’Escola ens ha donat permís per exposar els capgrossos a les 

passarel·les de l’entrada principal, juntament amb les figures que es 
puguin conservar de la rua de Carnestoltes. Per acabar, presenta a 
votació l’adquisició per part de l’AMPA de l’armari que Kidsbrain va 

instal·lar a la primera planta de l’escola per un valor total de 30€. 

 

 

ACORDS 

 

1. L'acta de la reunió anterior queda aprovada per unanimitat. 

 

2. S’acorda enviar un reclam via delegats de classe per trobar una 

persona que vulgui ocupar la vocalia d’Extraescolars fins a les 
properes eleccions de Junta (2019-2021). 
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3. S’acorda presentar a la Direcció de l’Escola i al Consell Escolar el 

document en defensa de les Colònies Escolars, així com, fer la difusió 
del document a totes les famílies de l’escola pels canals de 
comunicació habituals de l’AMPA. 

 

4. S’aprova per unanimitat la continuïtat del projecte de Biblioteca 
Escolar amb la condició de generar sinèrgies amb la Direcció de 

l’Escola per portar a terme iniciatives pel foment de la lectura. 
Enguany també es dotarà la biblioteca amb llibres nous per un valor 

total no superior a 300€, sempre i quan es puguin continuar 
impulsant les millores proposades des de l’AMPA en aquest àmbit. 
 

5. S’aprova una despesa extraordinària de  225€ assignada a la 
Comissió de Comunicació per adequar la base de dades dels 
socis i les sòcies al nou reglament de Protecció de Dades, 

d’acord amb l’estudi de mesures tècniques i organitzatives 
adjunt al pressupost. 

 

6. S’acorda emetre un comunicat apolític en rebuig de la violència 
exercida el dia 01 d’octubre de 2017 a les escoles de Catalunya i a 

favor dels drets i les llibertats de totes les persones, recordant la 
importància de continuar educant els nostres infants en els valors de 

la tolerància, la cohesió social i la pau. 
 

7. S’aprova per majoria la compra de l’armari de Kidsbrain per 

un valor de 30€, ja que està en bon estat i s’ofereix a l’AMPA a un 
preu raonable. Es recorda que el proveïdor haurà de presentar 
factura a l’AMPA per la venda d’aquest armari. 
 

 

 

La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, n’estenc 

aquesta acta. 
 
 

La Presidenta     La Secretària 
 

 
 
 

Ainhoa Gallardo     Laia Santanach 


