ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2017/2019
Acta núm.: 18
Caràcter: Ordinària
Data: 17 d’octubre de 2019
Hora inici: 19:30 hores
Hora final: 21:55 hores
Lloc: Sala de Professors
ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Vicepresident: Òscar Rivas
Secretària: Laia Santanach
Tresorer: Jordi Graell
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

de Casals i Colònies: Sílvia Abad
de Comunicació: Josep Maria Dempere
de Pedagògica: Clara Martínez
de Festes: Esther Díaz
d’Extraescolars: Maria Casal i Elisa Herrero
d’Inclusiva: Núria Viu
Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

de
de
de
de

Barri i Camins Escolars: Marga López
Pedagògica: Clara Martínez
Menjador: Carme Gil
Lleure en Família: Francesc Morales

ALTRES ASSISTENTS:
Comissió de Menjador: Montse Duran i Sílvia Domènech
Comissió de Lleure en Família: Ramon Maria Altisent
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Inclusiva i extraescolars
Tancament compte resultats 2018/2019
Pressupost per comissió 2019/2020
Revisió quota de baixes d’extraescolars
Premi carnestoltes i xocolatada solidària
Valoració Casals i Colònies
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. L'acta de la sessió anterior queda aprovada per unanimitat dels
assistents.
2. S’exposa que aquest curs finalment s’ha pogut crear una plaça de
suport per alumnes amb NEE a l’extraescolar d’escacs i una altra
per l’activitat de manualitats del divendres.
Des de la comissió d’Extraescolars s’està treballant per tal que les
empreses proveïdores d’activitats extraescolars que ofereixen un
suport per alumnes amb NEE, destinin la quota que paga l’alumne a
cobrir part del cost del suport, ja que la resta l’assumeix l’AMPA.
3. Es presenta el compte de resultats del curs 2018/2019 que el
tresorer mostrarà a la propera Assemblea General de socis per a la
seva aprovació. En aquest sentit, es destaquen els següents
aspectes:
-

S’ha tancat el curs en positiu i per tant, això afavoreix la
recuperació dels fons propis que necessita l’AMPA per fer front a
qualsevol imprevist. Es recorda que aquest era un objectiu
prioritari del mandat de la Junta, ja que l’AMPA portava diversos
exercicis acumulant pèrdues.

-

Els ingressos s’han mantingut similars al curs anterior, en canvi,
en relació a les despeses es destaca l’increment del cost en el
monitoratge contractat a través de Cuina Justa per cobrir els
serveis d’acollida i l’acompanyament a piscina.
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-

En el cas de les Extraescolars gestionades directament per
l’AMPA, malgrat tenir un balanç amb resultat positiu, aquest és
inferior al curs passat i per tant, les vocals comenten que caldrà
ajustar els imports dels contractes amb els proveïdors de cara al
proper curs.

4. Les respectives comissions expliquen el pressupost que sotmetran a
l’aprovació de l’Assemblea General de socis del 07 de novembre de
2019 per cobrir les despeses dels projectes previstos per enguany.
Es demana a petició de la comissió de Festes, incloure en els
pressupostos que es presentaran als socis una dotació de 200€ per
adquirir al llarg del proper curs altaveus, micròfons, etc. per tal que
la Banda del Pere IV i la Ballaruga no ho hagin de llogar l’equip tots
els anys.
5. Arrel de la reclamació interposada per una família de l’AMPA en
relació a la data límit establerta per modificar les inscripcions
d’extraescolars (10 de setembre) sense penalització i la data
posterior del sorteig de l’extraescolar de Karate de P3, es posen en
relleu els següents punts:
-

S’ha revisat que no hi havia cap més família de P3 afectada per
aquest error en la data del sorteig i que hagués causat baixa en
una extraescolar fora del termini establert.

-

El proper curs es garantirà que tots els sorteigs d’extraescolars
tindran lloc prèviament a la data límit per fer modificacions a les
inscripcions sense penalització.

-

Qualsevol reclamació provinent de les famílies es tractarà
d’acord amb el mateix protocol.

6. La vocal de Festes demana que es revisi si finalment l’AMPA ha
cobrat el primer premi de la Rua del Carnestoltes del Poblenou, ja
que volen saber de quin import disposen per la carrossa d’enguany.
D’altra banda, es fa petició explícita al Tresorer per tal que faci una
revisió de l’ingrés de la xocolatada solidària del curs passat, atès
que cal presentar el comprovant a l’entitat organitzadora.
Així mateix, a la propera reunió de Junta la comissió de Festes
presentarà els números de la festa de benvinguda de curs del dia 05
d’octubre: encara hi ha pagaments pendents i no s’ha efectuat el
retorn de les begudes sobrants.
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7. La vocal de Casals i Colònies presenta l’informe que han elaborat
des de la comissió sobre la gestió del casal d’estiu i les colònies per
part de la nova empresa Diverjoc.
Es posen en comú els següents punts positius:
-

Organització interna acurada
Comunicació fluida amb les famílies
Resolució àgil d’incidències i segons el protocol acordat
Valoracions positives sobretot de les famílies d’infantil, 1r i
2n
Solució eficient a la demanda de places de les colònies

Es detallen els aspectes a millorar pel proper estiu:
-

Programació d’activitats de 3r a 6è
Procés d’inscripcions i documentació
Nit al casal
Cura dels espais de l’escola
Casa de colònies amb piscina
Sortides i arribades amb autocar
Telèfon directe d’emergències per famílies

Així mateix, es comenta que ja s’ha efectuat la primera reunió de la
Comissió per les Colònies Escolars entre representants del claustre
de mestres, de l’AMPA i del consell escolar.
8. La Presidenta comenta que l’escola ha demanat fer una crida entre
les famílies per poder pintar les pissarres d’infantil. S’acorda
publicar un reclam, no només per pintar les pissarres d’infantil, sinó
també les tanques i taules de fusta del pati i l’entrada. Es proposa
dedicar-hi tot un dissabte pel matí.
D’altra banda, es comenta que des de la botiga “La Palma” han fet
arribar a l’escola que hi ha moltes famílies que demanden la
camiseta màniga llarga del Pere IV. S’exposa que en el seu dia es
va decidir oferir només la camiseta màniga curta i el jersei per
reduir el cost que suposa l’equipament esportiu a les famílies i ja
que al gimnàs hi fa molta calor tant a l’hivern com a l’estiu.
S’acorda que si les famílies ho demanden directament a l’escola es
valorarà de nou oferir camisetes màniga llarga.
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La Presidenta recorda que aquest curs hi ha diverses famílies que
no han firmat l’autorització dels drets d’imatge i que per tant, caldrà
contactar amb cada una d’elles per saber si volen que el seu fill/a
aparegui a les fotos de cada grup classe que es fan per la
castanyada i nadal. En el cas que vulguin participar, hauran d’omplir
el formulari de drets d’imatge autoritzant a l’AMPA.
Finalment, la comissió de Lleure en Família sol·licita efectuar la
reserva i pagament del terreny de l’acampada de juliol aquest mes
d’octubre, donat l’èxit del curs passat i amb l’ànim de garantir-ne
les places. Queda aprovat per unanimitat.

ACORDS

1. L'acta de la reunió anterior queda aprovada per unanimitat.
2. S’aprova per unanimitat el Compte de Resultats 2018/2019 i els
Pressupostos 2019/2020 que es sotmetran a votació a l’Assemblea
General de Socis i Sòcies del proper 07 de novembre de 2019.
3. S’acorda per majoria fer un reclam entre les famílies per dedicar el
dissabte 9 de novembre pel matí a pintar les pissarres d’infantil i les
tanques, taules, jardineres i bancs del pati de l’escola.
4. S’aprova per unanimitat la reserva del terreny a l’Alt Camp per a
l’acampada de fi de curs dels xafafarigoles.

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

La Presidenta

La Secretària

Ainhoa Gallardo

Laia Santanach
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