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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 

2017/2019 
 
Acta núm.: 16 
Caràcter: Ordinària 

Data: 14 de maig de 2019 
Hora inici: 19:40 hores 

Hora final: 22:15 hores 
Lloc: Sala de Professors 
 

 
ASSISTENTS: 

 
Presidenta: Ainhoa Gallardo  
 

Secretària: Laia Santanach  
 

Tresorer: Jordi Graell  
 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Marga López  

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

Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal d’Extraescolars: Maria Casal i Beatriz Laínez 

Vocal d’Inclusiva: Núria Viu 
 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 

 
Vicepresident: Òscar Rivas 
Vocal de Menjador: Carme Gil 

Vocal de Lleure en Família: Miquel Àngel Abadias / Francesc Morales 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Karina Piluso / Belén García 

 
 
ALTRES ASSISTENTS: 

 
Comissió de Menjador: Elisabet Verdaguer 

Comissió Inclusiva: Susana Iniesta 
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ORDRE DEL DIA 

 

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

2. Consulta Consell Escolar 

3. Festa de la Diversitat 

4. Reclamació Inscripció Colònies Estiu 2019 

5. Subvenció Extraescolars Inclusiva 

6. Assemblea General i Eleccions a Junta 

7. Torn obert de paraula 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

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

 

2. La Presidenta planteja als membres de la Junta si caldria afegir als 
representants del Consell Escolar al grup de Whatsapp i a la llista de 

distribució del correu electrònic col·lectiu de la Junta de l’AMPA. 
Malgrat tothom està d’acord en que els representants del Consell 
Escolar assisteixin a les juntes obertes mensuals, es debat 

extensament si també cal incloure’ls en els circuits habituals de 
comunicació interna. Es sotmet a votació la proposta amb el 

següent resultat: 
 

 Vots a favor de la iniciativa: 0 

 Vots en contra de la iniciativa: 8 

Es decideix per unanimitat no incloure els representants del Consell 

Escolar a les llistes de distribució dels canals de comunicació interns 

de la Junta de l’AMPA amb la voluntat de no interferir en la seva 

opinió i mantenir la independència i neutralitat d’ambdós òrgans. 

 

3. Des de la Comissió de Menjador es fa balanç de la Festa de la 

Diversitat d’enguany, valorant que se’n treu poc profit i el poder de 
convocatòria de l’AMPA en aquesta activitat en concret és força 
minso. Es proposen les següents iniciatives de millora pel proper 

curs escolar: 
 

- Fer la festa entre setmana 
- Implicar els alumnes més grans de l’escola 
- Millor l’organització interna de l’AMPA 

- Realitzar activitats prèvies conjuntament amb l’escola 
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Des de la Comissió de Comunicació es proposa traslladar aquesta 

festa a inici de curs com a Festa de Benvinguda per a les noves 
famílies de l’escola i aprofitar per organitzar un dinar de germanor. 

 

La majoria de membres de la Junta s’hi mostren a favor, per la qual 
cosa, s’estableix el dia 5 d’octubre del 2019 com a data per 
celebrar la Festa de Benvinguda de l’AMPA. Coordinarà l’organització 

la Comissió de Gestió. 

 

4. La Comissió de Casals i Colònies comenta que la Direcció de l’Escola 

ha rebut una queixa per part d’una família sobre la gestió de les 
Colònies d’Estiu 2019 que gestiona l’AMPA.  

 
La vocal de Casals i Colònies explica que els primers 10 dies 
d’inscripció tothom tenia plaça i que es va remetre un avís a totes 

les famílies amb el número de places vacants per tal que no 
esperessin a última hora. Recorda que les places s’atorguen per 

odre d’inscripció, tal i com es va informar a la reunió d’abril, a la 
web de l’AMPA i a l’APP de l’escola. Comenta que actualment hi ha 3 

alumnes d’Infantil en llista d’espera i 14 alumnes de Primària. Per 
tal que tothom pugui gaudir de les Colònies, s’està treballant 
juntament amb DiverJoc per ampliar l’aforament de la Casa de 

Colònies i que tots els alumnes puguin anar-hi. La casa contractada 
disposa de dues sales que són aptes per a utilitzar-les d’habitació i 

un cop se’ls confirmi la disponibilitat ho traslladaran a totes les 
famílies en llista d’espera. 
 

S’acorda que serà la Comissió de Casals i Colònies qui donarà 
resposta a la queixa presentada a la Direcció de l’Escola, ja que les 

colònies d’estiu es gestionen des de l’AMPA. 
 

5. La Comissió d’Inclusiva comenta que han estat treballant 

conjuntament amb Extraescolars per poder oferir places per 
alumnes amb NEE que necessitin un suport extra per poder realitzar 

determinades activitats extraescolars el proper curs 2019/2020, 
sense que això pugui suposar un sobre cost per a la família.  

 

L’AMPA posarà el monitor de suport extra (vetllador), ja que ha 
sol·licitat una subvenció a l’Ajuntament de Barcelona per poder 
oferir aquest servei. Les places seran limitades i en el cas d’haver-hi 

més demanda s’anirà a sorteig com la resta de l’alumnat: s’oferirà 
una plaça per activitat i grup.  

 

Pel curs 2019/2020 es podrà sol·licitar plaça per alumnes amb NEE 
que requereixin d’un suport a les següents activitats extraescolars: 
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 Primària: Ioga i Escacs. 

 Infantil: Manualitats. 

 

Finalment, es recorda que per les activitats esportives organitzades per 

CET10 es pot sol·licitar un ajut directament a l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 

 

6. Es detalla breument els  temes a tractar a la proper Assemblea General 
de Socis i Sòcies de l’AMPA. Així mateix, la Presidenta demana a tots 

aquells membres de la Junta que tinguin pensat no renovar el seu 
càrrec a la propera legislatura ho comentem a l’Assemblea per animar 

a d’altres Socis i Sòcies a presentar-se a les eleccions que tindran lloc a 
principi de curs. 

 

 

 

ACORDS 

 

 

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

 
2. Es denega per unanimitat la inclusió dels representants del Consell 

Escolar als canals de comunicació interns de la Junta de l’AMPA. 

 
3. S’acorda per majoria traslladar la festa de la diversitat a inici de 

curs per donar la benvinguda a les noves famílies 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 


