ACTA

REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019-2021
Acta núm.: 1
Caràcter: Ordinària
Data: 21 de novembre de 2019
Hora inici: 19.30 hores
Hora final: 22:00 hores
Lloc: Sala de professors
ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Vicepresident: Òscar Rivas
Tresorer: Jordi Graell
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

de Festes: Esther Díaz
Temps de Trobades i Biblioteca: Laia Santananch
d’Inclusiva: Núria Viu i Susana Iniesta
de Comunicació: José María Dempere
de Menjador: Sílvia Domènech
de Pedagògica: Clara Martínez
de Lleure en Família: Sergi Martín
de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales
de Casals i Colònies: Sílvia Abad

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA
Secretària: Marga López
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero i Beatriz Laínez

ALTRES ASSISTENTS:
Membre del Consell Escolar: María José López
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ORDRE DEL DIA:

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 18 de setembre del
2019.
2- Article projecte AMPA-Escola lectoescriptura
3- Carnaval 2020
4- Nadal


Lots treballadores i dones neteja



Tió escola

5678-

La Marató
Cap Infant Sense Joguina
Casals i Colònies d’estiu 2020
Baixa participació en activitats AMPA-escola. Discussió i proposta de
solucions.
9- Seguiment del suport Inclusiu a les Extraescolars. I proposta d’escrit
per millorar punts febles en inclusió a l’escola
10-Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1- S'aprova l'acta anterior per unanimitat.
2- Lots de nadal: La presidenta fa menció als tradicionals lots de Nadal
que fa l'AMPA als seus/ves treballadors/es i des de fa molts anys al
servei de neteja de l'escola i a la coordinadora de Cuina Justa. Després
de debatre el tema entre els membres de la junta presents es decideix
per unanimitat amb 10 vots a favor i 0 en contra fer lots de Nadal
només al personal contractat per l'AMPA, excloent al servei de neteja
i a la coordinadora de Cuina Justa, és considera que ells ja tenen
aquest detall per part de les seves empreses respectives.

3- Tió Nadal: la presidenta comenta que com cada any la despesa del Tió
és reparteix a parts iguals entre Escola i AMPA; amb l'aportació de
l'any passat queda cobert el Tió d'aquest curs de P3-P4-P5 I és destina
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una partida de 100 euros per cobrir la part proporcional de 1r i 2n. S'
aprova per unanimitat.
4- Seguiment del suport Inclusiu a les Extraescolars. I proposta d’escrit
per millorar punts febles en inclusió a l’escola: Des de la comissió
d’inclusiva s’informa que hi ha hagut un canvi de monitor de suport a
les extraescolars d’escacs i manualitats. Es diu que es posaran en
contacte amb les famílies per avisar del canvi. També s’informa a la
junta que s’està redactant un escrit dirigit a l’escola per expressar
les inquietuds de les famílies davant la manca de recursos que
aporta el Consorci d’Educació a les escoles SIEI. Vol ser un escrit
consensuat i amb propostes de millora. L’objectiu és que escola i
família s’uneixin en les demandes de millora i que es coneguin les
demandes de les famílies. El vocal de Barri i Camins Escolars
assenyala que s’està tractant en tema en el Consell Escolar del barri i
que s’ha vist que hi ha molts models diferents a les escoles per
afrontar aquesta situació. Demana saber quin es l’esforç de les
famílies, quantificar-ho, per tal de posar-ho tot en comú i tractar el
tema amb el Consorci d’Educació.
5- Article projecte AMPA-Escola lectoescriptura: La vocal de Biblioteca i
Temps de Trobada demana si es possible fer un article al web i a
l’App sobre el projecte AMPA-Escola lectoescriptura. Explica que ja
s’han adquirit els llibres i que properament es coneixerà el nom de
l’il·lustrador/a o l’escriptor/a que participarà aquest curs. També cal
decidir com es farà el pagament a l’escola de l’aportació econòmica
que farà l’AMPA per comprar més llibres. Des de Comunicació
assenyalen que es posaran en contacte amb la Sandra Debesa, la
cap d’estudis, per tal de redactar aquest escrit.
6- Carnaval 2020: La vocal de festes explica quin serà el tema del
proper Carnaval. També demana fer un escrit a Comunicació per
avisar que cal trobar un nou/nova Oncle Buscall ja que la persona
que ho fa actualment ha demanat un relleu. S’aprova per unanimitat
el tema escollit del Carnestoltes.
7- Marató TV3: La vocal de pedagògica explica que el dilluns 22 es
podrà recollir per secretaria el material per fer les grues solidàries de
la campanya 1 origami,1 euro per recollir fons per a la Marató de
TV3 que enguany tracta sobre les malalties minoritàries. També
assenyala que l’alumnat de 4rt, 5è i 6è ha fet unes polseres
solidàries que també es vendran per recollir fons. També es farà un
taller durant el temps d’esbarjo al menjador per fer grues i s’anuncia
que, com l’any passat, no es farà cap festa a l’escola.
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8- Cap infant sense joguina. La vocal de pedagògica indica que enguany
es tornarà a col·laborar amb Joguines Solidàries per a la campanya
Cap nen sense joguina. Com a novetat, es demanaran joguines de
segona mà en bon estat i no joguines noves com l’any passat.
S’acorda que s’ha de consensuar bé la comunicació per tal que quedi
clar que les joguines han d’estar en bon estat i que no es recolliran
ni llibre ni peluixos.
9- Casals i Colònies: La casal de Colònies considera que la reunió amb
Diverjoc va ser positiva i el feedback bo de cara a aquest curs. A
l’estiu enguany hi haurà casal de Lleure per a infantil i per a primària
hi haurà tres modalitats: Lleure, Multiesports i Balls.
Pel que fa a les colònies exposa que s’han mirat dues cases, El Xalió i
Mundet amb aquestes característiques:
El Xalió: Sant Miquel de Campmajor, 140 persones de capacitat.
Piscina a la casa. A 1h 45 minuts de l’escola.
Preus
Sense dinar el 1r dia
- 179 euros infantil
- 260 euros primària
Amb dinar del 1r dia
- 188,46 euros infantil
- 269,46 euros primària
Mundet: Vidreres, 160 persones de capacitat. Piscina a la casa. A 1
hora de l’escola.
Preus:
-169 euros infantil
-250 euros primària
Es comenta que al Xalió es va anar amb CET 10 i l’experiència va ser
molt positiva. A més es considera que disposa de millors
instal·lacions. S’aprova el Xalió per unanimitat amb dinar inclòs.
També s’acorda que les colònies de primària seran del 29 de juny al
3 de juliol i les d’infantil de l’1 al 3 de juliol.
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10Baixa participació en activitats AMPA-escola. Discussió proposta
de solucions: Després de l’activitat feta per pintar les pissarres i
millorar els espais de l’escola es va constatar la baixa implicació de
les famílies. La majoria de participants eren membres de l’AMPA i es
considera que cal buscar maneres per implicar més a tothom ja que
les millores estaven adreçades a tot l’alumnat. S’acorda demanar
voluntaris per curs i, en cas que no s’apunti ningú, a les classes on
no hi hagi cap voluntari/a no es pintaran pissarres. S’acorda millorar
la comunicació per buscar nous formats de convocatòria. La propera
trobada serà el 18 de gener i es farà un vermut només per a les
famílies que hi participin. També des de Comunicació es buscaran
noves maneres per tal de fer arribar millor les comunicacions a les
famílies i animar-les a participar a les comissions i a les activitats de
l’AMPA.

ACORDS
1. L'acta de la sessió anterior queda aprovada per unanimitat dels
assistents.
2. S’aprova fer lots de Nadal només al personal contractat per l'AMPA
3. S’aprova una aportació de 100 euros per al Tió de Nadal
4. Acord de tractar les necessitats inclusives de tota la comunitat
educativa, en Junta-Famílies-Escola-Consell Escolar del barri.
5. S’aprova el tema per al Carnaval 2020
6. S’aprova l’opció de El Xalió com a Casa de Colònies d’estiu.
7. S’aprova la celebració el 18 de gener d’una nova trobada per millorar
els espais comuns de l’escola.
8. La propera reunió de l’AMPA serà dijous 12 de desembre a les
19.30h.
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La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari en
funcions, n’estenc aquesta acta.

La presidenta

El secretari en funcions

Ainhoa Gallardo

José María Dempere
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