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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 

2017/2019 
 
Acta núm.: 11 
Caràcter: Ordinària 

Data: 13 de desembre de 2018 
Hora inici: 19:40 hores 

Hora final: 22:10 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 García 
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu i Marta Romero 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Marga López  

Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 

Vocal de Menjador: Carme Gil 
Vocal d’Extraescolars: Maria Casal i Elisa Herrero 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 

Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal de Lleure en Família: Francesc Morales 

Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
 
ALTRES ASSISTENTS: 

 
Comissió de Menjador: Montse Duran 

Comissió de Comunicació: Sergi Martín 
Representant famílies al Consell Escolar: Ramon Maria Altisent 
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ORDRE DEL DIA 

 

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

2. Inclusiva: subvenció extraescolars, blog i menjador alumnes SIEI  

3. Comunicació: millores web i díptics AMPA 

4. Menjador: llei menjadors escolars 

5. Temps de Trobades: biblioteca escolar i foment de la lectura 

6. Casals i Colònies: casal de Nadal i colònies d’estiu 

7. Informació Consell Escolar 

8. Torn obert de paraula 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

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

assistents. 

 

2. Les vocals de la comissió d’Inclusiva informen dels següents punts 

als membres de la Junta de l’AMPA: 
 

- S’ha mantingut una reunió amb la Direcció de l’escola per oferir 

la formació gratuïta a docents (2 hores) que imparteix 
l’Associació Aprenem a tots aquells centres on hi ha escolaritzat 

un alumne que forma part de l’associació. Es tracta d’una 
formació a mida en funció de la realitat de cada centre. Des de 
l’escola s’està valorant aquesta possibilitat i es donarà una 

resposta passat festes. 
 

- Es comenta que els alumnes de la SIEI no mengen a la mateixa 
taula que la resta dels seus companys de classe. S’han fet els 
números pertinents i es considera que amb la subvenció del 

Consorci d’Educació i la beca de menjador de la SIEI es pot 
posar un monitoratge específic per garantir també la inclusió a 

l’hora de dinar. S’ha realitzat una reunió amb el coordinador del 
servei de menjador de Cuina Justa i la Direcció de l’escola per 
solucionar aquesta situació, i contractar els monitors necessaris 

per tal que els alumnes SIEI puguin dinar a la taula dels seus 
respectius companys de classe. 

 

- S’informa que la responsable de la SIEI estarà de baixa fins a 
finals de curs i que no s’havia comunicat aquesta situació a les 

famílies. Així mateix, des del Consell Escolar, es comenta que 
arrel d’aquesta baixa i per decisió del centre, no s’ha cobert la 

vacant de la representat de la SIEI al Consell Escolar i per tant, 
actualment, no hi té representació (malgrat no tingui vot com un 
mestre del claustre).  
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Per aquest motiu, des de la comissió Inclusiva es presentarà un 
requeriment per tal que es contempli la possibilitat de rectificar 
aquest aspecte i que un representant de la SIEI pugui formar 

part del Consell Escolar constituït recentment. 

 

3. La comissió de comunicació presenta les millores de la pàgina web 

de l’AMPA, fent especial esment a l’apartat d’informació i gestió 
d’Extraescolars, tenint com a properes novetats la calculadora del 

rebut i la botiga d’Extraescolars (inscripcions, altes i baixes), entre 
d’altres. 

 

Es demana a les vocalies de totes les comissions que traslladin 
aquella informació que considerin d’interès a Comunicació per tal 
que se’n pugui fer un article destinat a les famílies. Arrel d’algunes 

inquietuds mostrades per les famílies en relació a la SIEI, es 
proposa fer un primer article informatiu sobre el seu funcionament. 

També es proposa publicar entrevistes a diversos membres de la 
comunitat educativa. 

 

A més a més, es mostren tres models de díptics informatius sobre 
l’AMPA per poder entregar a les Jornades de Portes Obertes i a les 

noves famílies. Es sotmeten a votació les propostes. 

 

També es comenta que a la darrera reunió de delegats vàries 

famílies varen demandar més activitat al Twitter de l’escola. Des de 
l’AMPA aquest canal es continuarà fent servir com era habitual, ja 
que es tracta d’un canal completament compatible amb el blog i 

l’App. Així mateix, es demana a tots els presents que per facilitar 
l’agilitat del Twitter sempre que sigui possible enviïn fotografies in 

situ de les activitats de l’AMPA a la comissió de Comunicació.  

 

4. La vocal de Menjador informa que en base a tota la polèmica 

generada per la nova Llei de Menjador Escolar, el Consorci 
d’Educació ha decidit impugnar la llei i per tant, el procés iniciat 
queda paralitzat. De fet, es refarà la llei tenint en compte l’opinió 

d’AFA’s i plataformes com SOS Menjador. Per tant, no serà 
d’aplicació el proper curs escolar. 

 

Així mateix, s’informa que el pròxim 21 de gener hi ha prevista una 
reunió entre la comissió de Menjador, la Direcció de l’escola i Cuina 

Justa per parlar del proper curs.  

 

 

 



 

4 
 

 

 

Finalment, des de la comissió de Menjador es treballarà de la mà 

amb la comissió Inclusiva per facilitar la inclusió completa en l’espai 
de menjador, no només als alumnes de la SIEI, sinó també per 
infants celíacs i amb al·lèrgies alimentàries.  

 

Per últim, es sotmet a votació efectuar una despesa de 20€ per 
poder fer un detall de Nadal als monitors i monitores de menjador. 

 

5. Des de la vocalia de Temps de Trobades i Biblioteca, s’informa que 
fa setmanes que estan col·laborant amb la Direcció de l’Escola per 

folrar llibres de la Biblioteca Escolar.  
 

Així mateix, comenten que han estat parlant amb la mestra 
responsable de la Biblioteca Escolar per iniciar activitats conjuntes 
de foment de la lectura, algunes de les quals podrien ser les 

següents (encara no s’ha concretat res, de moment són algunes 
idees): 

 
- Dia del Teatre, Dia de la Poesia, activitats de Sant Jordi, Nit 

d’ànimes, les famílies expliquen els seus autors preferits a Cicle 
superior, Mercat del Llibre Vell, etc.  

 

6. La vocal de Casals i Colònies explica que enguany s’han inscrit pocs 
alumnes al Casal de Nadal i que és probable que no es pugui oferir. 
Des de CET10 ens proposen ajuntar-nos amb l’Escola Provençals 

per no deixar les famílies que ho necessiten sense aquest servei. 

 

D’altra banda, la comissió presenta un document elaborat a partir 

de les propostes de colònies i casals d’estiu presentades per 5 
empreses d’educació en el lleure. Es comenta extensament els 

criteris de valoració que s’han tingut en compte i s’informa que el 
mes de gener de 2019 es mantindrà una reunió amb les dues 
empreses finalistes per acabar de prendre una decisió.  

 

Finalment, en relació a la demanda de colònies en horari lectiu que 
es va tornar a fer palesa a la darrera Assemblea General, des de la 

comissió es comprometen a continuar recavant informació sobre el 
seu funcionament en d’altres escoles del barri i a la FAPAC. De 

moment, però, no es portarà a terme cap altra actuació, pendent 
d’una reunió amb la Direcció de l’Escola i els representats del 

Consell Escolar i de l’AMPA. 
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7. S’informa que els representats de les famílies al Consell Escolar 
tenen pendent una reunió econòmica amb la Direcció de l’escola per 

conèixer el resultat econòmic del centre, ja que no s’ha presentat a 
les famílies en els dos darrers exercicis. Es comenta que s’inclourà 
un punt a l’ordre del dia del proper Consell Escolar per part de les 

famílies per tal de conèixer el pla d’inversions que acompanya el 
projecte educatiu del centre, a poder ser, abans del gir de la segona 

quota de material. 

 

8. Abans d’acabar, la presidenta informa que durant les vacances de 

Nadal el Consorci pintarà els espais comuns de l’escola, així com 
totes les portes. A més a més, abans d’acabar el curs també 
s’arreglaran totes les piques. 

 

 

ACORDS 

 

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

 

2. S’aprova per unanimitat realitzar 500 còpies en color del primer 
model de díptic informatiu (boles) presentat per la comissió de 

Comunicació. Caldrà modificar la fotografia de l’equip de bàsquet 
per l’equipament oficial del PereIV. 
 

3. S’aprova per unanimitat realitzar un regal de Nadal (cistella amb 
productes típics de Nadal) pels monitors i monitores de menjador 
valorat en 20€.   

 

4. S’acorda que si finalment es realitzés un canvi de l’empresa 
proveïdora de Casals i Colònies d’estiu, aquesta hauria de garantir 

la continuïtat dels monitors de l’AMPA i la inclusió d’alumnes amb 
NEE. 

 
5. S’acorda presentar una petició formal per escrit a través dels 

representants de les famílies al Consell Escolar per fer efectiva la 

comissió econòmica del Consell i demanar a la Direcció del centre 
la presentació dels números dels darrers dos exercicis a les 

famílies. 
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La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, 
n’estenc aquesta acta. 

 
 

La Presidenta     La Secretària 
 
 

 
 

Ainhoa Gallardo     Laia Santanach 


