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A C T A  
ASSEMBLEA GENERAL  
AMPA Escola Pere IV 

 
Acta núm.: 2 

Caràcter: Ordinària 
Data: 28 de novembre de 2018 

Hora inici: 19:35 hores 
Hora final: 21:23 hores 
Lloc: Gimnàs de l’escola 

 
 

ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Ainhoa Gallardo  

 
Vicepresident: Òscar Rivas 

 
Secretària: Laia Santanach  

 
Tresorer: Jordi Graell  
 

Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García 
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad 

Vocal de Pedagògica: Clara Martínez  
Vocal de Menjador: Carme Gil 
Vocal d’Inclusiva: Marta Romero 

Vocal de Barri i Camins: Marga López 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 

 
 
ALTRES ASSISTENTS: 

 
Representants Famílies al Consell Escolar: Ramon Maria Altisent i Sara 

Rodríguez 
 
A més, hi ha assistit un nombre total de 42 socis i sòcies 

 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Vocal de Festes: Esther Díaz 

Vocal de Lleure en Família: Francesc Morales 
Vocal d’Extraescolars: vocalia vacant 
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ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior (31.05.2018) 

2. Resolució sol·licitud colònies escolars al Consell Escolar 

3. Informació comissions i noves activitats, curs 2018/2019 

4. Vacant vocalia Extraescolars 

5. Tancament exercici  (2017/2018) i aprovació pressupost (2018/2019) 

6. Torn obert de paraula 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

1. La presidenta obra la sessió i demana a la secretària que llegeixi 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. Els presents conclouen 

que només és necessària la lectura dels acords. La secretària 
recorda als assistents que totes les actes estan a disposició dels 

socis i les sòcies a la secretaria de l’AMPA i que a partir d’aquest 
curs, també es publiquen al blog. 
 

2. La vocal de Casals i Colònies exposa tots els passos que s’han 
portat a terme, tant per part de l’AMPA com dels representats de 

les famílies al Consell Escolar, per fer efectiva la petició de colònies 
escolars a la Direcció de l’Escola PereIV, en base a l’acord establert 
a la darrera Assemblea General i als resultats obtinguts a 

l’enquesta realitzada a les famílies de l’escola (el 90% dels 
enquestats demandaven colònies en horari lectiu), la qual va 

recollir la resposta de 233 infants (el 48,54% del total d’alumnes 
de l’escola). 
 

Els representants de les famílies al Consell Escolar comenten la 
negació de la Direcció de l’Escola a realitzar colònies en horari 
lectiu, així com, el malestar del claustre de mestres per l’escrit que 

se’ls va remetre des de l’AMPA, argumentant els beneficis 
pedagògics que aporten les colònies escolars als infants. 

 
La presidenta excusa l’absència de la directora de l’Escola PereIV a 

l’Assemblea General, qui per motius personals no ha pogut acudir a 
l’Assemblea per exposar el punt de vista del centre educatiu.  
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Es debat extensament entre tots els assistents la importància de 

les colònies en el nou projecte educatiu de centre i els possibles 
passos a seguir per part de les famílies. Es comenta que aquesta 
no és una negativa de la Direcció actual del centre, sinó que es 

tracta de quelcom històric a l’Escola PereIV. 
 

Queda palès que en cap cas les famílies volen provocar malestar 
entre el claustre de mestres per la petició d’incorporar les colònies 
escolars al projecte educatiu de centre i s’encomana, tant als 

representants de l’AMPA com del Consell Escolar, buscar noves vies 
de diàleg amb la Direcció de l’Escola per resoldre aquesta situació i 

trobar punts en comú que puguin satisfer la demanda de les 
famílies sense provocar divisions internes entre el professorat del 
nostre centre educatiu. De fet, es proposa la figura d’un mediador 

extern. 
 

3. Seguidament, els vocals de cada comissió exposen breument les 
activitats previstes per aquest curs 2018/2019, entre les quals 
destaquen les següents: 

 

- Festa de la Diversitat (23/03/2019): enguany destinada a la 
diversitat física. S’anima a tots els presents a participar en la 

preparació de la festa. 
 

- Formació trimestral dels monitors de Cuina Justa per la 
gestió de conflictes en l’espai de menjador: aquesta iniciativa 
fomentada des de les comissions de Menjador, Inclusiva i Temps de 

Trobades es va iniciar el darrer trimestre del curs passat i gràcies a 
la seva bona acollida, enguany es portaran a terme tres sessions 

amb un psicòleg que dona eines i recursos pedagògics als monitors 
per poder gestionar millor la convivència entre els alumnes durant 

l’espai de migdia.  
 

- Subvenció Extraescolars Inclusives (5 places): des de la 

comissió d’Inclusiva s’explica que a petició d’una família, el curs 

passat es va cursar una sol·licitud de subvenció a l’Ajuntament de 

Barcelona per poder oferir el servei de vetllador en determinades 

activitats extraescolars on hi ha alumnes que no poden participar per 

la manca d’un suport que els pugui acompanyar durant el transcurs 

de l’activitat. L’import concedit és molt inferior al sol·licitat per poder 

cobrir aquestes despeses addicionals des de l’AMPA sense que tinguin 

una afectació directa en les famílies.  
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Tanmateix, des de la Junta Directiva, la inclusió escolar es considera 

quelcom prioritari i per tant, s’informa els presents que en la darrera 

reunió de Junta es va acordar oferir aquest servei a un mínim de 5 

alumnes amb NEE a partir del proper curs. 

- Xerrades familiars a l’espai de Temps de Trobades: la vocal de 

la comissió exposa breument les xerrades per a pares i mares que 

s’han programat per aquest curs escolar: 1) Què s’hi juga als 

vídeojocs?, 2) Com es forma la identitat sexual i 3) Com transmetre 

l’amor per la lectura.  

 

Finalment, es recorda a les famílies que poden remetre les seves 

inquietuds i interessos a qualsevol de les comissions de l’AMPA a 

través de les direccions de correu electrònic disponibles al blog. 

 

4. La presidenta dóna la benvinguda a les noves vocals d’Extraescolars i 

els agraeix en nom de totes les famílies la responsabilitat que han 

assumit per garantir la continuïtat d’aquest servei pel proper curs 

escolar: Maria Casal, Elisa Herrero i Beatriz Lainez. 

 

5. El Tresorer presenta el balanç definitiu del tancament de l’exercici del 

curs passat (2017/2018) i respon els dubtes de tots els assistents. 

Així mateix, explica el pressupost de l’AMPA pel curs 2018/2019 i 

aquest es sotmet a votació de tots els presents. Es recorda que a 

partir d’aquest curs escolar, per fomentar la transparència, les dades 

econòmiques de l’AMPA també es publicaran al blog i per tant, estan 

a disposició de tots els socis i les sòcies. 

 

6. No hi ha més preguntes per part dels assistents. 

 

 

ACORDS 

 

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

assistents. 
 

2. S’acorda buscar noves vies de diàleg entre l’AMPA, els 

representants de les famílies al Consell Escolar i la Direcció de 
l’Escola per trobar punts en comú que puguin donar resposta a 

demandes històriques de les famílies de l’Escola PereIV com són 
per exemple, les colònies escolars. 
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3. S’aprova per unanimitat (42 vots a favor) el tancament de 

l’exercici 2017/2018 i el pressupost de l’AMPA pel curs 
2018/2019.  

 
 
 

 
 

 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 

n’estenc aquesta acta. 
 

 
 
 

 
La presidenta     La secretària 

 
 

 
 

Ainhoa Gallardo     Laia Santanach 


