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A C T A  
ASSEMBLEA GENERAL  
AMPA Escola Pere IV 

 
 
Acta núm.: 4 
Caràcter: Ordinària 
Data: 7 de novembre de 2019 
Hora inici: 19:39 hores 
Hora final: 21:00 hores 
Lloc: Gimnàs de l’escola 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Ainhoa Gallardo  
 
Vicepresident: Òscar Rivas 
 
Tresorer: Jordi Graell  
 
Secretària: Laia Santanach  
 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Karina Piluso 
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu i Marta Romero 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Menjador: Carme Gil 
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal i Elisa Herrero 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocal de Lleure en Família: Francesc Morales 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Marga López  
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad 
 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
A més, hi ha assistit un nombre total de 11 socis i sòcies 
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ORDRE DEL DIA: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA (2019-2021) 

3. Tancament balanç curs 2018/2019 

4. Aprovació Pressupost curs 2019/2020 

5. Informació comissions i programació d’activitats 

6. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
1. La presidenta obra la sessió i llegeix els acords de l’acta de la anterior 

assemblea feta amb data 4 de juny del 2019. Així queda aprovada l’acta 
per unanimitat. 
 

2. Eleccions a la Junta Directiva de l’AMPA (2019-2021) 
Donat que només s’ha presentat una candidatura per vocalia bé sigui en 
solitari o compartida, s’aproven totes elles per votació a ma alçada amb 
resultat d’unanimitat, quedant la configuració de la nova Junta de la 
següent manera: 
Presidenta: Ainhoa Gallardo 
Vicepresident: Òscar Rivas 
Tresorer: Jordi Graell  
Secretària: Marga López  
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Karina Piluso, Belén García i Laia 
Santanach 
Vocals d’Inclusiva: Núria Viu i Susana Iniesta 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocals de Menjador: Montse Durán, Sílvia Domènech i Elisabet 
Verdaguer 
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero i Beatriz Laínez 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocals de Lleure en Família: Sergi Martín i Ramón Maria Altissent 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales 
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad 
 

3. Tancament balanç curs 2018/2019 i aprovació pressupostos 2019/2020. 
El tresorer exposa les xifres del balanç del curs anterior que es tanca 
amb superàvit i uns fons propis suficients per fer front a qualsevol 
imprevist, després d’uns quants exercicis tancats amb dèficit.  Els 
pressupostos de l’exercici 2019/2020 també mostren una previsió de 
superàvit suficient. 
Els pressupostos queden aprovats per unanimitat. 



 

3 
 

 
 
Explicacions i aclariments a preguntes  de les famílies: 
 Els reforços per inclusiva a les extraescolars, tenen una dotació als 

pressupostos de 2000€ els quals es subvencionen parcialment amb 
una beca de l’Ajuntament que es te intenció de renovar anualment. 

 Es recorda que arrel de la situació econòmica deficitària dels últims 
exercicis, que va portar a haver d’enfrontar decisions difícils, es va 
acordar que la potencial contractació de reforços quedaria subjecta 
a projectes concrets i limitats en el temps a un curs de duració.  
Aquests projectes hauran de tenir objectius clars i ser susceptibles 
d’una valoració final del seu assoliment. Partint d’aquesta base es 
pot discutir qualsevol proposta. 

 Es manifesta preocupació per part de les famílies respecte al 
funcionament de la SIEI, especialment per part d’aquelles que en 
formen part. La Comissió d’Inclusiva comunica que està preparant 
un informe al respecte, que una vegada finalitzat compartiran amb 
la direcció de l’escola.  
El nou Vocal de Barri demana rebre aquesta informació quan sigui 
possible, ja que informa que des de la Plataforma per l’Educació 
Pública del Poblenou s’està preparant una reunió amb el Consorci 
per tractar de la manca de recursos per la inclusió que pateixen les 
escoles del barri. 
 

5. Informació comissions i programació d’activitats. 
 La Presidenta explica que com a part del pla de foment de la lectura, 

l’escola va proposar per als cursos que no fan activitat a la Sala 
Becket la següent activitat: 
o 1r: Visita de l’il·lustrador d’un llibre 
o 3r: Visita de l’autor d’un llibre  
L’escola proposa a l’AMPA la participació en aquest projecte, que es 
realitzarà anualment, amb una dotació de 500€ i des de la Junta es 
valora com un projecte beneficiós per l’alumnat i coherent amb els 
propis objectius de promoció de la lectura de l’AMPA. 
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 

 La Comissió de Menjador exposa que durant aquest curs s’ha 
aconseguit una major equiparació entre el menú basal i el 
d’intolerants, especialment el dels celíacs.  
Informa de la realització dels tallers de nadal, que enguany seran 
dos i es faran el 10 de desembre en dues sessions: 16:45h i 18h (es 
comunicaran amb antelació). 
Aclareixen que el iogurt sense sucre va ser una iniciativa de la 
Comissió de Menjador el curs passat, però que a partir d’aquest 
curs, és una directriu provinent del Consorci. Una monitora passa 
oferint una petita cullerada de sucre per aquells nens, la família dels 
quals no hagi manifestat expressament que no en vol.  
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 La vocal de Casals i Colònies valora l’acompliment de l’empresa 
Diverjoc en aquest primer any al PereIV: 
Aspectes positius: organització, comunicació més fluida tant amb les 
famílies com amb la comissió, resolució ràpida d’incidents, activitats 
d’infantil i primer cicle, seguiment dels protocols de salut, resolució 
del incident de la manca de places de les colònies. 
Aspectes negatius: activitats a partir de cicle mitjà poc dinàmiques, 
fallida de les programacions de patins i balls degut als terminis de 
matriculació més acotats, procés de documentació, problemes amb 
l’escola a la gestió d’espais, Nit al Casal, casa de colònies sense 
piscina, possibles millores a les habitacions, embarcament i 
desembarcament de l’autocar i fotos per les famílies a les colònies. 
Des de les famílies es manifesta la necessitat de demanar a Diverjoc 
un monitor especialitzat per NEE, que les activitats també van ser 
fluixes pels cicles infantil i inicial i que la Nit al Casal en termes 
generals no va anar bé tant en organització com en contiguts. 
La vocal de Casals i Colònies explica que aquesta mateixa setmana 
tindran una reunió amb Diverjoc per traslladar-li aquesta valoració i 
plantejar les millores necessàries. Encara i així, la comissió valora 
com a positiva la feina de Diverjoc i proposa seguir amb ells un any 
més.  

Es sotmet a votació i queda aprovat per 21 vots a favor, 1 en contra 
i 3 abstencions. 
 

6. Precs i preguntes. 
 El Vicepresident informa que a la darrera reunió de delegats es va 

debatre sobre la necessitat de comptar amb cert suport per les 
activitats relacionades amb TAC per part de l’AMPA. Des de 
comunicació es contactarà amb el responsable TAC de l’escola per 
analitzar les necessitats i possibilitats de suport. 

 S’informa que l’escola ha creat una comissió per debatre la 
possibilitat d’instaurar les colònies escolars al centre. Aquesta 
comissió està formada per un mestre de cada cicle, la presidenta de 
l’AMPA, la vocal de Casals i Colònies i l’equip directiu. Ja s’ha 
realitzat una primera sessió i es tornaran a reunir després de les 
vacances de nadal. 

 Arrel del lamentable accident del nen del Grèvol, s’ha encetat el 
debat de com millorar la pacificació a l’entorn de l’escola, 
especialment a l’accés del carrer Bilbao. El nou vocal de Barri 
informa que també és un tema que s’està discutint a la Plataforma i 
en farà el seguiment en aquest marc. 

 Es debat la possibilitat d’instaurar cinturons de seguretat de tres 
punts als autocars que contracta l’escola per les excursions i que 
l’AMPA assumís el cost dels elevadors necessaris per utilitzar-los. La 
dificultat principal rau en la contractació d’autocars que comptin 
amb aquests cinturons, ja que la obligatorietat legal és recent i els 
proveïdors encara no han actualitzat les flotes. 
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 Es vota si fem com a Loteria de Nadal la Nacional com es costum o 
un canvi a la Grossa amb el següent resultat: 8 La Grossa, 3 
Nacional, 3 abstencions. Però amb posterioritat a la reunió i previ a 
l’aixecament d’aquesta acta es descarta la possibilitat del canvi ja 
que han passat les dates per encarregar participacions per la 
Grossa. El període expirava el 15 d’octubre, pel que aquesta votació 
no constarà en els acords i es repetirà a l’assemblea del juny. 

 
ACORDS 

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

2. S’aproven els pressupostos per unanimitat. 
3. S’aprova la dotació de 500€ amb caràcter anual per l’activitat de 

foment de la lectura proposada per l’escola. 
4. S’aprova la renovació de Diverjoc com a proveïdor de casals i 

colònies per un any més amb 21 vots a favor, 1 en contra i 3 
abstencions. 
 
 
 
 
 
 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, n’estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
 
 

La presidenta     La secretària 
 
 
 
 

Ainhoa Gallardo     Marga López 


