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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 

2017/2019 
 
Acta núm.: 12 
Caràcter: Ordinària 

Data: 22 de gener de 2019 
Hora inici: 20:05 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  
Vocal de Barri i Camins Escolars: Marga López  

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

Vocal d’Extraescolars: Maria Casal, Beatriz Laire i Elisa Herrero 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 

Vocal de Festes: Esther Díaz 
 
 

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 

Vocal de Lleure en Família: Francesc Morales 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Karina Piluso i Belén García 
Vocal de Menjador: Carme Gil 

 
 

ALTRES ASSISTENTS: 
 
Comissió de Menjador: Elisabet Verdaguer 

Representant famílies al Consell Escolar: Ramon Maria Altisent 
Socis i sòcies de l’AMPA: Sílvia Domènech i José Antonio. 
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ORDRE DEL DIA 

 

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

2. Reunió amb Direcció i Consell Escolar 

3. Paret Sala Beckett 

4. Extraescolars inclusives i piscina 

5. Carnaval 

6. Casal primavera i colònies d’estiu 

7. Festa de la Diversitat 

8. Ballaruga 

9. Xocolatada solidària 

10. Torn obert de paraules 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

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

assistents. 
 

2. La Presidenta exposa breument la reunió que es va mantenir amb la 

Direcció de l’escola el passat dia 09/01/2019 i els representants de 
les famílies al Consell Escolar per obrir noves vies de diàleg i entesa 

no només en motiu de les colònies escolars sinó en diverses de les 
peticions recollides per part d’un sector de les famílies. Es presenta 
l’acta de la reunió i els acords establerts per totes les parts. Així 

mateix, es posa de manifest la bona acollida de la direcció de 
l’escola per continuar treballant conjuntament amb vàries de les 

propostes presentades. S’informa que l’acta es publicarà a l’app en 
breu per tal que estigui a disposició de tota la comunitat educativa.  

 

3. Es posa de manifest el mal estat de la paret de la Sala Beckett que 
dóna al pati gran de l’escola i per tant, la prohibició de fer servir la 
zona de patinets per motius de seguretat. La Directora de l’Escola 

parlarà amb el director de la Sala Beckett per informar-lo d’aquesta 
situació. Així mateix ha fet un mail al responsable del Districte de 

Sant Martí per tal que es prenguin les mesures oportunes. 
 

El representant de les famílies al Consell Escolar proposa presentar 

una instància per part de les famílies directament a la seu del 
districte, per recolzar la petició de la Direcció de l’escola i donar 

celeritat a la solució d’aquesta situació que es perllonga des de fa 
temps. Es sotmet aquesta proposta a votació, resolent per 
unanimitat la voluntat de presentar una instància formal. 
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4. Les vocals d’Extraescolars comenten que encara no s’ha cobert la 

vacant de responsable de piscina. Es proposa fer una nova crida 
interna explicant molt bé les funcions que suposa aquesta tasca i fer 

córrer la veu entre les famílies usuàries d’aquest servei, per si surt 
un/a responsable/a entre les mateixes. 

 

Així mateix, es planteja la possibilitat de contractar més monitors 
per evitar que siguin pares i mares voluntaris els que acudeixin a la 
piscina a vestir els infants. Es decideix valorar aquesta iniciativa de 

cara al proper curs, ja que de moment aquest sistema funciona 
força bé. Es demana a les vocals d’Extraescolar que valorin els 

següents aspectes per poder prendre una decisió al respecte: 
revisar el rati necessari de monitors (1 monitor = 10 nens) i 
pressupostar l’augment de monitors en la quota de piscina.  

 

D’altra banda, es proposa distribuir les portes obertes 
d’Extraescolars que es faran el mes de març en dues setmanes, 

enlloc de concentrar-ho tot en una, de tal manera que les famílies 
puguin coordinar-se millor. Així mateix, s’informa del calendari de 

les activitats previstes per fi de curs: 

 

 Mostra de teatre: 16/06/2019 

 Inter escolar CET10: 25/05/2019 
 Festa Fi de Curs – Ballaruga: 15/06/2019 

 Teatre Adults: 02/06/2019 
 Tast Extraescolars: 04/05/2019 o 11/05/2019 (pendent de 

definir) 

 

També es comenta que des d’Extraescolars s’està treballant per 
valorar altres proveïdors d’anglès més enllà del British Council, ja 

que la seva continuïtat pel proper curs no és segura atès que els 
grups són molt justos i és probable que alguns d’ells no compleixin 

amb el mínim d’alumnes exigit per mantenir l’activitat. A més a 
més, es plantegen incrementar les classes 15 minuts el que suposa 
un augment significatiu del preu d’aquesta extraescolar per a les 

famílies.  
 

Finalment, s’informa de la necessitat de començar a parlar amb tots 
els proveïdors d’Extraescolars (excepte CET10 que ja disposa de 
beques esportives) per incloure una clàusula en el contracte que 

afavoreixi la inclusió d’alumnes amb NEE també fora de l’aula: per 
cada 10 nens matriculats, el proveïdor oferirà una plaça gratuïta per 

un alumne amb NEE de l’escola. Es comenta que aquest tema 
encara està una mica verd i que es portarà una proposta en ferm a 
la Junta del mes de febrer de la mà de les comissions d’Inclusiva i 

Extraescolars. 
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5. La vocal de Festes posa en coneixement dels membres de la Junta 

que avui s’ha publicat el tema de la rua de Carnaval. Així mateix, es 
farà una crida especial a les famílies de 6è per involucra-les en tots 

els preparatius. L’únic Kit de disfressa diferent que hi haurà serà el 
de la Batukada que aniran de venedors de crispetes, ja que la 
disfressa estàndard no és funcional per poder tocar.   

 

Així mateix, s’explica que el recorregut de la rua ha variat aquest 
any i que es farà de mar a muntanya finalitzant a la súper illa de La 

Flor de Maig.  

 

Finalment, degut que cada any hi ha problemes per poder entrar el 

camió al pati de l’escola, es sol·licita permís per tal que uns pares 
soldadors puguin desmuntar el piló de la porta del pati gran i 

tornar-lo a muntar a continuació, o sinó, instal·lar una barra mòbil 
definitiva. S’acorda que si la Direcció de l’Escola està d’acord en 
realitzar aquesta obra menor, la comissió presentarà un parell de 

pressupostos diferents a Junta per sotmetre a votació aquesta 
iniciativa. 

 

6. La vocal de Casals i Colònies comenta que ja s’ha informat a 
Diverjoc de la decisió presa i que en breu es reuniran amb la 

Direcció de l’Escola per informar-los del canvi de proveïdor de casals 
i colònies. Així mateix, es sol·licita l’ajuda de la comissió de 

Comunicació per poder redactar un text per a les famílies explicant 
els motius d’aquest canvi i l’elecció de Diverjoc. 

 

Així mateix, s’aprofitarà la reunió informativa del Casal de Setmana 
Santa (la setmana del 20 de març) per presentar Diverjoc a les 
famílies. Es comenta que fins ara, CET10 oferia servei d’acollida a 

les reunions informatives. La vocal de Casals i Colònies comenta 
que demanaran aquest servei també a Diverjoc. 

 

També afegeix que han tingut l’oportunitat de conèixer el 
coordinador (Gerard) dels casals i que la impressió ha estat molt 

positiva. Han acordat organitzar una trobada amb l’Esther Portillo 
per poder tractar els temes logístics i de gestió diària, així com amb 
Cuina Justa per a la organització del servei de menjador.  

 

A més a més, Diverjoc s’ha ofert a comptar amb els monitors i 

vetlladors actuals de l’escola que també participaven en els casals 
d’estiu, sempre i quan facin una entrevista de selecció i segueixen 
el procés de formació que exigeix l’empresa.  
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Les inscripcions es portaran a terme de forma presencial i el 

pagament s’efectuarà per transferència bancària. Personal de 
Diverjoc vindrà a l’escola durant 4 dies en horari de matí i de tarda 
per formalitzar les inscripcions i recollir tota la documentació. Les 

reunions informatives del casal i les colònies d’estiu es faran el dia 
25/04/2019 i el 29/05/2019. 

 

Finalment, s’exposa que Diverjoc intentarà canviar la casa de 
colònies proposada ja que només té capacitat per 80 nens i arrel de 

la demanda històrica de colònies és possible que es quedi petita. 
S’informarà oportunament de la nova casa de colònies seleccionada. 

 

 

7. Es posa de manifest que queda molt poc per la Festa de la 
Diversitat i encara no s’han tancat les activitats que es volen portar 

a terme el dia 23/03/2019. Es decideix que a la propera Junta es 
portaran totes les propostes de talleres i activitats per fer una 

selecció i constituir un grup de treball per tirar endavant la festa.   

 

Es comenta la possibilitat de parlar amb l’escola per involucrar la 

participació activa dels alumnes de 5è i 6è en les activitats de la 
Festa de la Diversitat, enguany destinada a la diversitat física. 

 

8. La vocal de Pedagògica comenta les novetats de la Ballaruga 2019. 
Aquest any s’ha volgut donar un pes especial als alumnes de 6è i 

introduir les arts escèniques en línia amb el projecte educatiu de 
centre, per tant, es portarà a terme una petita obra de teatre que 
serà el fil conductor de les diverses actuacions de la Ballaruga.  

 

9. Es proposa organitzar una Xocolatada Solidària per participar en la 
campanya de recollida de fons de l’Hospital Sant Joan de Déu per 

destinar a la investigació contra el càncer infantil. Es decideix 
organitzar la xocolatada solidària el dia de la Festa de la Diversitat, 

així com, demanar la col·laboració de Cuina Justa i l’Escola. En el 
cas que Cuina Justa i l’Escola no puguin participar, es comprarà la 
xocolata des de l’AMPA. 

 

10.  En el torn obert de paraula, no es produeix cap intervenció de la 
que s’hagi de deixar constància en l’acta.  
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ACORDS 

 

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

 

2. S’aprova per unanimitat la presentació d’una instància formal per 

part dels representants de les famílies al Consell Escolar i la Junta 
Directiva de l’AMPA a la seu del districte de Sant Martí en motiu del 

mal estat de la façana de la Sala Beckett que dóna al pati gran de 
l’escola. Tanmateix, s’acorda no fer cap pas sense consensuar-ho 
prèviament amb la Direcció de l’Escola, per evitar interferir en les 

gestions que s’han portat a terme fins el moment. 
 

3. S’acorda portar a la propera reunió de Junta el màxim número de 

propostes possibles sobre activitats i tallers a realitzar a la Festa de 
Diversitat d’enguany (per part de tots els membres de la Junta). 

 

4. S’acorda parlar amb Cuina Justa per valorar la possibilitat que 
participin en la Xocolatada Solidària del Dia de la Festa de la 

Diversitat. En el cas que Cuina Justa no pugui col·laborar, es 
demanarà ajuda a la Direcció de l’Escola.  

 

 

 

 

 

 
 

 
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, 

n’estenc aquesta acta. 
 
 

La Presidenta     La Secretària 
 

 
 
 

Ainhoa Gallardo     Laia Santanach 


