ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 4
Caràcter: Ordinària
Data: 17 de febrer de 2020
Hora inici: 19:30 hores
Hora final: 21:00 hores
Lloc: Sala Professors Escola Pere IV

ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Vicepresident: Òscar Rivas
Tresorer: Jordi Graell
Secretària: Marga López
Vocal de Menjador: Silvia Domènech
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vocal de Festes: Esther Díaz
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García i Karina Piluso

ALTRES ASSISTENTS:
Membre Consell Esolar: MªJosé López
Membre de les famílies: Raquel de Haro
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta anterior
Propostes per aportació de bolígrafs.
Concurs Logo Ballaruga 15 anys
Casal de primavera
Tast d’extraescolars
Enfoc de la inclusió a l’AMPA i l’escola
Escrit consorci
Enquesta AMPA i proposta de millora d’entorns a Pressupostos
Participatius.
9. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb data
28 de gener del 2020.
2. La Presidenta comunica que es troba en disposició de cedir un lot de
bolígrafs per l’escola. Proposa que es pensi alguna activitat per
distribuir-los.
3. La vocal de la Comissió Pedagògica explica als membres de la Junta
que per celebrar els quinze anys de Ballaruga a l’escola, la comissió
convocarà un concurs per dissenyar el logo de l’edició de la Ballaruga
d’enguany.
• El format de confecció podrà ser tant paper com digital. En
aquest segon cas el resultat final s’haurà de lliurar imprès.
• Els participants hauran d’utilitzar un pseudònim.
• El jurat seran la Maria Julia, la Esther Portillo i la Sunsi. Elles
escolliran les tres millors creacions d’entre tots els participants i
la decisió final la tindran les famílies en una votació telemàtica
encara per determinar.
• Els premis seran uns llibres pels tres finalistes i el logo del
guanyador s’utilitzarà per la decoració del dia de la Ballaruga.
4. La vocal de la Comissió de Casals i Colònies explica a la Junta que
durant la setmana en curs sortirà la informació del casal de setmana
santa d’enguany. En principi no comptarà amb suport per inclusiva. Si
hi ha alguna variació sobre aquest escenari s’informarà a posteriori.
5. La vocal de la Comissió d’Extraescolars informa de que el tast
d’extraescolars d’aquest any es celebrarà el 16 de maig. S’avisarà a
l’escola per cancel·lar patis oberts.
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6. (7)Enfoc de la inclusió a l’AMPA i l’escola i escrit al Consorci.
La vocal de la Comissió d’Inclusiva explica a la Junta que arrel del
escrit al Consorci per demanar reforços per l’educació inclusiva, a la
comissió han fet la reflexió de que troben que en general tota
l’activitat d’escola i AMPA relacionada amb la inclusió, va més
enfocada a aconseguir reforços adicionals que en crear un entorn
realment inclusiu que afavoreixi la integració.
S’inicia un debat al respecte arribant a la conclusió de que si bé es
veritat que cal aquest canvi de paradigma, els reforços també són
necessaris i d’aquí es derivaran dues accions:
• Refer l’escrit al Consorci recollint les observacions de la
Comissió d’Inclusiva però conservant el punt de tensió necessari
per aconseguir acció per la seva part.
• Proposta de reunions periòdiques amb la direcció de l’escola per
treballar petits protocols que ens facin caminar cap a una millor
integració de la inclusió en el dia a dia.
8. El vocal de la Comissió de Comunicació informa que ha passat el link
amb la proposta d’enquesta perquè la pugui revisar tota la Junta.
S’acorda que l’enquesta es llençarà a les famílies entre el dimecres 19
i el dimecres 26 de febrer per no coincidir amb la de les colònies.
També informa que la proposta de millora d’entorns escolars ha passat
a formar part de Decidim Barcelona i els Pressupostos Participatius i
que tan bon punt el link per votar estigui actiu s’informarà a la
comunitat educativa.
9. Precs i preguntes:
a. La representant del Consell Escolar informa sobre dificultats
aparegudes a les colònies de sisè relacionades amb la
inclusió.
b. La vocal de la Comissió de Menjador reporta la visita
realitzada fa dues setmanes al menjador en horari de servei i
les conclusions positives. La Presidenta li demana preparar
una explicació al respecte per la propera assemblea.
c. La Presidenta menciona que l’escola ha preguntat si l’AMPA
té plans de canviar la seva denominació a AFA. La Secretària
es compromet a consultar el tràmit necessari a la FAPAC per
poder-ho discutir a la propera Junta
ACORDS
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb
data 12 de desembre del 2020.
2. S’acorda refer l’escrit al Consorci recollint les observacions de la
Comissió d’Inclusiva.
3. S’acorda l’establiment de reunions periòdiques amb la direcció de
l’escola per desenvolupar l’inclusió.
4. S’acorda consultar el tràmit necessari per canviar la denominació AFA
a la FAPAC per poder-ho discutir a la propera Junta.
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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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