ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 2
Caràcter: Ordinària
Data: 12 de desembre de 2019
Hora inici: 19:30 hores
Hora final: 21:30 hores
Lloc: Sala Professors Escola Pere IV
ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Vicepresident: Òscar Rivas
Secretària: Marga López
Vocal de Festes: Esther Díaz
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García i Karina Piluso
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere
Vocal de Menjador: Sílvia Domènech
Vocal d’Extraescolars: Beatriz Laínez
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez
Vocals de Lleure en Família: Sergi Martín i Ramon Maria Altisent
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Tresorer: Jordi Graell
ALTRES ASSISTENTS:
Comissió de Casals i Colònies: Sílvia Ferrer
Membre Consell Esolar: MªJosé López
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 21 de novembre del
2019.
Pissarres
Ballaruga
Comunicació:
a) Enquesta
b) Imatge gràfica
c) Telegram
Contaminació Escoles
Proposta Entorn Escolar
Projecte TAC
Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb data
21 de novembre del 2019.
2. Pissarres
La Presidenta informa que segons la informació rebuda dels mestres
d’infantil, el resultat de les pissarres pintades per les famílies està sent
plenament satisfactori i per tant es pot procedir a pintar la resta de
pissarres de l’escola el dia 18 de gener com ja es va decidir a l’anterior
reunió de Junta. S’acorda per unanimitat que el pagament íntegre de
la pintura de les pissarres anirà a càrrec de l’AMPA i que per incentivar
la participació de les famílies, es demanarà una participació mínima de
famílies per classe, quedant sense renovar aquella aula en la qual no
s’aconsegueixi aquesta mínim de participació. El control de participació
es farà a través de Doodle.
3. Ballaruga
La vocal de la Comissió Pedagògica anuncia el tema de la Ballaruga,
les novetats i les principals dates de l’edició d’enguany:
11 de març  Reunió de responsables
30 de març  Inici dels assajos
12 de juny  Assaig general
13 de juny  Ballaruga
La vocal també comunica la necessitat urgent d’aconseguir
participants per la comissió, ja que en aquest moment només són cinc
persones i l’any que ve en quedaran només quatre. De no comptar
amb reemplaçaments serà impossible assumir el volum de feina.
4. El vocal de Comunicació informa sobre algunes propostes de la
comissió per millorar la comunicació amb les famílies:
 Generar una imatge corporativa comuna per les comunicacions
de l’AMPA (pòsters, cartells, anuncis....)
 Realitzar una enquesta a les famílies destinades a identificar els
fets concrets que originen el que des de l’AMPA es percep com
una desconnexió de la tasca que fem. Es passarà una proposta i
es refinarà entre tots via correu de Junta.
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S’oferirà com a nou canal de comunicació a les famílies el
Telegram. Bàsicament contindrà una rèplica de les publicacions
de la web, s’accedirà via link privat que es comunicarà per l’app
i serà un canal unidireccional, sense possibilitat de resposta.
Les tres propostes s’aproven per unanimitat.
5. Contaminació a les escoles.
El vocal de Comunicació informa la Junta sobre la iniciativa que
Eixample Respira ha fet extensiva a la resta d'escoles de Barcelona. A
la seva pàgina es poden consultar els nivells de N02 als diferents
centres escolars de la ciutat, demostrant que en nombrosos centres,
d'entre ells el PereIV, se sobrepassen els límits recomanats d'aquestes
partícules. Els infants són part de la població més vulnerable als
efectes de la pol·lució i és per això que proposen l'adhesió com a
centre a la "Carta de les escoles de Barcelona per un aire net", dirigida
a l'Alcaldessa Colau, amb el propòsit de demanar mesures de
pacificació del tràfic al voltant dels centres escolars.
S'aprova l'adhesió al document i signatura conjunta si s'escau amb
l'escola. Josep Maria Dempere queda com a responsables d'executar el
tràmit.
6. Proposta millora de l’entorn escolar.
El co-vocal de Lleure en Família proposa portar a l’ajuntament una
proposta concreta de millora de l’entorn de la nostra escola a fi i
efecte d’evitar la contaminació al voltant del centre, tema tractat al
punt anterior, i també evitar possibles accidents com va ser el
desgraciat incident de l’alumne del Grèvol. Aporta com a base un
document de l’ajuntament de línies bàsiques de treball al districte de
l’Eixample.
La proposta consistiria a demanar l’eliminació de les places
d’aparcament a Bilbao i l’aclimatació a un ús predominantment pels
vianants a l’accés de Camí Antic de València, afegint bancs i vegetació.
Es discuteixen diverses possibilitats d’articulació de la proposta
apuntant-se la possibilitat de fer-ho a través de la Plataforma
Barcelona Decidim.
Queden com a responsables de preparar un escrit de proposta i un
canal d’execució concret el Ramon Maria Altisent, el Francesc Morales i
el Josep Maria Dempere.
7. Projecte TAC
El Sergi Martí informa la Junta del contingut de la reunió mantinguda
amb el responsable TAC de l’escola, el Dani Gómez, arran de la
proposta sortida en una reunió anterior sobre la possibilitat d’oferir
suport dels pares en l’àrea de les TAC en un sistema similar al +Mans
+PereIV.
En aquest moment l’escola compta amb el suport d’un tècnic del
Consorci que acudeix al centre puntualment cada 15 dies, més la
presència de dilluns a divendres de 9 a 13h de tres estudiants en
pràctiques de centres de formació professional que seran renovats per
nous estudiants a la finalització del seu període de pràctiques. Amb
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aquesta dotació, el Dani considera que les necessitats TAC del centre
queden ben cobertes i no és necessària la participació de les famílies.
8. Precs i preguntes:
 La vocal de Casals i Colònies comunica a la Junta que han
arribat peticions de reforç inclusiu per part d'algunes famílies
pel Casal d'Hivern i planteja que encara que probablement el
casal no es dugui a terme per la baixa demanda, s'hauria de
donar una resposta coordinada a aquestes sol·licituds d'ara
endavant. Es discuteix la possibilitat de poder oferir-ho via l'ajut
amb el qual es van cobrir els reforços inclusius a les
extraescolars.
S'acorda que la Comissió de Casals i Colònies juntament amb
Inclusiva faran una proposta concreta a Junta abans que finalitzi
el termini de presentació dels ajuts.
 La Presidenta comunica a Junta la petició de la direcció del
centre de que les famílies demanin suport a l’administració en el
tema de l’educació inclusiva.
El vocal de Barri informa que la Plataforma per l’Educació
Pública del Poblenou ha mantingut una reunió amb el Consorci
en relació a la manca generalitzada de recursos per la inclusiva
que es pateix al barri.
Independentment de l’acció de la Plataforma s’acorda que la
Silvia Ferrer, membre de la Comissió de Casals i Colònies,
redactarà un escrit amb l’exposició de fets i motius i petició de
reunió amb entrada al registre.
 La Presidenta proposa la dotació per part de l’AMPA a l’escola de
30€ per curs a excepció de primer i tercer per les activitats de
Reis. Queda aprovat per unanimitat.
 La vocal de Casals i Colònies proposa la participació de les
famílies en el vídeo de Nadal del proper curs. S’aprova la
proposta que es compartirà amb la direcció del centre per la
seva valoració.
 Covocal de Lleure en Família informa que es cancel.la la sortida
a la neu però que es farà excursió al febrer.
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ACORDS
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb
data 21 de novembre del 2019.
2. S’aprova per unanimitat el pagament íntegre de la pintura de les
pissarres i el requeriment mínim de participació per part de les
famílies.
3. S’aprova per unanimitat la creació d’una imatge corporativa per
l’AMPA, la realització de la enquesta i la posada en marxa del canal
Telegram.
4. S'aprova l'adhesió a la carta a la Alcaldessa Colau per disminuir la
contaminació als centres.
5. S’acorda que els membre de la Junta Ramon Maria Altisent, Francesc
Morales i Josep Maria Dempere prepararan un escrit de proposta de
millora del nostre entorn escolar i definiran un canal d’execució
concret.
6. S'acorda que la Comissió de Casals i Colònies juntament amb
Inclusiva faran una proposta concreta per articular l’oferiment de
reforços a alumnes amb necessitats especials.
7. S’acorda que la Silvia Ferrer, redactarà un escrit amb entrada al
registre demanant al Consorci suports adicionals per NEE.
8. S’aprova per unanimitat la dotació a l’escola per activitats de Reis.

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

La Secretària

Ainhoa Gallardo

Marga López
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