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A C T A  
ASSEMBLEA GENERAL  
AMPA Escola Pere IV 

 
 

Acta núm.: 3 
Caràcter: Ordinària 

Data: 04 de juny de 2019 
Hora inici: 19:35 hores 
Hora final: 21:47 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: Karina Piluso 

Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez  
Vocal de Menjador: Carme Gil 

Vocal d’Inclusiva: Marta Romero i Núria Viu 
Vocal de Barri i Camins: Marga López 

Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal de Lleure en Família: Francesc Morales 

Vocal d’Extraescolars: Maria Casal i Beatriz Laínez 
 

 
ALTRES ASSISTENTS: 
 

A més, hi ha assistit un nombre total de 28 socis i sòcies 
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ORDRE DEL DIA 

 

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

2. Presentació provisional del compte de resultats, curs 2018/2019 

3. Balanç de les iniciatives del curs 2018/2019 

4. Comissió de Temps de Trobades i Biblioteca 

5. Eleccions a la Junta  

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 a la pàgina web. 

 

2. El Tresorer presenta un resum del compte de resultats provisional 
corresponent als ingressos i les despeses del curs 2018/2019. Es 

comenta que l’AMPA ha recuperat els fons propis necessaris per 
poder fer front a qualsevol imprevist i que s’havien vist minvats 
considerablement els darrers anys.  

 

Es fan constar les següents observacions: 
 

- Cal revisar la partida corresponent a la Comissió de Temps de 
Trobades i Biblioteca, ja que l’import disposat finalment és 

inferior al pressupostat. 
- La partida corresponent a la Comissió de Lleure en Família 

també serà inferior a la presentada ja que l’AMPA anticipa 
l’import de les excursions i l’acampada, però després les 
famílies ingressen el cost de l’activitat. 

- No consta una despesa de la darrera setmana corresponent a la 
compra de dues carpes per a la festa fi de curs (cost aproximat 

de 200€). 

 

Un pare demana si enguany es tornaran a demanar els 20€ de la 

quota de l’AMPA per anticipat juntament amb la inscripció a les 
activitats extraescolars, ja que les famílies que a mig curs es veuen 
obligades a donar-se de baixa es veuen penalitzades econòmicament 

per aquesta iniciativa. A més a més, afegeix que per poder portar a 
terme activitats extraescolars a d’altres escoles del barri, moltes 

vegades, l’AMPA demana pagar la totalitat de la quota de soci/a.  
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L’AMPA de l’Escola Pere IV no demana fer pagar la quota sencera 

de l’AMPA per inscriure’s a activitats si no s’és alumne del centre, 
només els 20€. Es proposa que la Comissió de Barri comenti a la 
propera reunió de les AMPA’s del Poblenou, la possibilitat d’establir 

una quota “amistosa” per tal que les famílies que volen portar a 
terme activitats extraescolars en d’altres escoles no hagin 

d’assumir un cost elevat, sinó que sigui el mateix a tots els centres 
adscrits a la iniciativa.  

 

3. En relació amb les iniciatives exposades a l’Assemblea de principis 
de curs es fa balanç del curs: 

 
I. Festa de la Diversitat: s’explica extensament que arrel del 

poc ressò i la manca de voluntaris per portar a terme la 

festa, a la darrera Junta es va proposar traslladar-la a inici 
de curs i realitzar una Festa de la Diversitat i 

Benvinguda. Després d’exposar les iniciatives que es 
portarien a terme durant la festa es sotmet a votació aquest 
canvi. Queda aprovat per unanimitat.  

II. Espai de Menjador: s’exposa que aquest curs s’han continuat 
portant a terme les xerrades de Cuina Justa amb els 

monitors per donar-los eines i recursos amb la finalitat de 
gestionar els conflictes que puguin sorgir entre l’alumnat a 
l’espai de migdia.  

III. Extraescolars Inclusives: es comenta que el proper curs es 
podrà ampliar l’oferta de places per alumnes amb NEE que 

requereixin d’un suport extra en les activitats extraescolars 
de Ioga i Escacs a Primària, i Manualitats a Infantil. L’AMPA 
assumirà el cost de la contractació de la persona de suport 

amb l’ajuda d’una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

4. La Comissió de Temps de Trobades i Biblioteca presenta les 

iniciatives que li agradaria portar a terme a partir del proper curs 
escolar i les quals requereixen de l’aprovació dels socis i les sòcies: 

 

I. Creació del Club de Lectura d’Adults 
 

II. Reactivació de la Biblioteca d’Adults 
 

III. Pla de Foment de la Lectura: Es presenta una iniciativa 

conjunta AMPA-Escola que consisteix en portar cada curs un 
escriptor a 3er i un il·lustrador a 1er (cursos que no fan 

activitats a la Sala Beckett). Per portar a terme aquesta activitat 
cal comprar els llibres directament a l’editorial cada curs.  
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Per tal que això no suposi un sobre cost per a les famílies, es 

proposa que l’Escola pagui el 50% dels llibres (aprox. 500€) i 
l’AMPA l’altra 50% (aprox. 500€). D’aquesta manera, cada 
alumne podria tenir el seu propi llibre signat per 

l’escriptor/il·lustrador, a part de conèixer-lo en persona.  
 

Des de la Comissió de Biblioteca es demana sotmetre a votació 
aquesta iniciativa per poder realitzar la compra de llibres de 
cara al proper curs 2019/2020, ja que es tracta d’una iniciativa 

que valoren molt favorablement com a recurs per fomentar el 
gust per la lectura dels nens i les nenes. 

 
Es debat extensament la iniciativa i finalment, per majoria, els 
socis decideixen no sotmetre-la a votació argumentant que 

primer caldria aclarir si l’escola disposa de fons propis suficients 
per assumir la totalitat d’aquesta despesa. 

 
IV. Projecte Lecxit: es presenta el programa de voluntariat pel 

reforç de la lectura que impulsa la Fundació Jaume Bofill amb la 

finalitat de valorar el grau d’implicació de les famílies en el cas 
de decidir instaurar un punt Lexcit a l’escola. De moment es 

desestima també aquesta proposta per manca de consens entre 
els socis. 
 

V. Sortida trimestral de pares i mares a la Sala Beckett (amb 
servei d’acollida). 

 

5. La Presidenta recorda que el proper curs hi haurà les eleccions a la 

Junta de l’AMPA i anima als presents a presentar la seva candidatura. 

Així mateix, recorda que la vocalia de Barri i Camins Escolars quedarà 

vacant a final de curs.   

 

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’aprova per unanimitat la realització de la Festa de la Diversitat 

i Benvinguda a inici de curs, concretament el dia 05 d’octubre de 
2019.  
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3. Es desestima per majoria sotmetre a votació l’adquisició del 50% 

dels llibres de lectura per alumnes de 3er i 1er amb la finalitat de 
portar l’escriptor i l’il·lustrador a l’escola cada curs. Es decideix per 
majoria (no per unanimitat) que primer cal valorar si l’Escola por 

assumir el 100% de l’adquisició dels llibres. 
 

 
 
 

 
 

 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
n’estenc aquesta acta. 

 
 

 
 
 

La presidenta     La secretària 
 

 
 
 

Ainhoa Gallardo     Laia Santanach 


