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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2019/2021 

 
Acta núm.: 8 
Caràcter: Ordinària 
Data: 10 de febrer de 2021 
Hora inici: 19:35 hores 
Hora final: 21:30 hores 
Lloc: Reunió telemàtica via Google Meet 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Ainhoa Gallardo  
 
Tresorer: Jordi Graell  
 
Secretària: Marga López  

 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal de Menjador: Montse Duran 
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, Elisa Herrero 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales  
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Vicepresident: Òscar Rivas 
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: David García Gómez; Arit Akpan 
Membres del Consell Escolar: Ramon Mª Altisent 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Eleccions setembre 
3. Resum Consell Escolar 
4. Capgrossos de l’escola 
5. Revolta escolar tall de carrers 
6. Extraescolars inclusives 
7. Imports i destinació d’aportacions a l’Escola. 
8. Colònies de 3r i P5 
9. Rebuts pendents. 
10. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de la Junta anterior amb 

data 9 de desembre del 2020. 
 

2. Eleccions a la Junta al setembre 
Els membres de la Comissió de Gestió (Presidenta, Vicepresident, 
Tresorer i Secretària) comuniquen la seva intenció de no renovar la 
seva candidatura al càrrec a les properes eleccions. Per tant es 
planteja la necessitat de buscar relleus en els mesos que queden fins a 
les eleccions. 
 

3. Resum del Consell Escolar. 
La Presidenta fa un breu resum del punts tractats durant la última 
reunió del Consell Escolar del Centre: 

 
• Comissió conjunta Escola-Famílies pel projecte del nou pati. 

Finalment es constitueix una comissió conjunta amb membres 
del claustre i membres de les famílies per definir les necessitats 
del projecte de reforma del pati de grans. 

• Ampliació de la vorera a la façana de Bilbao. 
La directora informa de que l’Escola ha realitzat la petició 
corresponent per aconseguir espai adicional com han fet altres 
centres, però aquesta ha estat denegada, ja que el carrer Bilbao 
es considera una artèria principal de la ciutat i la seva 
modificació en el sentit de conquerir espai de calçada podria 
arribar a ser perillós. L’Escola anima a les famílies a continuar la 
reivindicació mitjançant les protestes organitzades per 
Barcelona Respira. 
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• Portes obertes: Es realitzaran presencialment en grups de 10 
persones entre els dies 1 i 4 de març. L’AMPA no hi assistirà ni 
virtual ni presencialment per indicació de l’Escola. 

• Colònies d’Escola: l’Escola comunica que de moment només 
serà possible la seva realització als grups de 6e ja que a la resta 
de grups no s’arriba als percentatges de participació establerts 
per la Comissió conjunta. 

• Mitjans per la connectivitat en cas de confinament de grups: 
l’Escola no considera sigui necessari cap mitjà adicional. També 
es va plantejar la possibilitat d’incrementar el número de 
connexions durant el confinament per part de les famílies. La 
Direcció tampoc ho considera necessari. 

 
Referent aquest últim punt, la Junta discrepa, ja que les queixes de les 
famílies per la manca de qualitat del so durant les connexions amb els 
mestres tant a les classes a grups confinats com en reunions amb els 
professors han sigut una constant durant el curs. 
Per tant, es debat i es somet a votació la possibilitat d’oferir a l’Escola 
una provisió d’auriculars amb micròfon apropiats per les 
videoconferències i es somet a votació amb el següent resultat:  
Aprovat per 11 vots a favor i 2 en contra. 
Es procedirà a la compra una vegada la Presidenta tingui el vist i plau 
de la direcció de l’Escola. 
 

4. Capgrossos de l’Escola 
Els capgrossos que s’utilitzen a les sortides de la Batukada estan molt 
malmesos. D’acord amb els membres de la Batukada es llençaran i 
aprofitant el superàvit actual es planteja fer un de nous millorant 
factors com sobretot el pes a fi i efecte que els infants els puguin 
portar amb facilitat. 
S’acorda que la Vocal de Festes mirarà de trobar alguns pressupostos 
per discutir i aprovar si s’escau durant la propera Junta. El Vocal de 
Barri preguntarà a les escoles de la Plataforma per alguna empresa 
que pugui encarregar-se d’aquesta feina. 
 

5. Revolta Escolar tall de carrers. 
De cara al tall de carrer Bilbao el pròxim divendres per demanar la 
pacificació de la zona de les entrades de l’escola, es demana 
participació dels membres de la Junta per organitzar “animació”.  
Es vol demanar l’autorització per fer els següents talls de carrer amb 
freqüència setmanal. Es debat el tema. La Secretària exposa a títol 
personal la seva posició en contra, ja que considera un prejudici la 
definició del carrer Bilbao com a zona de 20 km/h per aquelles famílies 
que han d’utilitzar el vehicle particular per anar als respectius llocs de 
treball i abans han de deixar els fills a l’escola amb el mateix vehicle. 
Bilbao és la única arteria que conecta el Poblenou amb la Ronda del 
Litoral i la seva pacificació suposaria un caos circulatori. 
Es somet a votació i queda aprovada la petició del següents talls per 
10 vots a favor i 2 en contra. 
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6. Extraescolars inclusives 
Com en anys anteriors, s’ha demanat la subvenció i ara resta pendent 
justificar la subvenció rebuda l’any anterior. 
 

7. Imports i destinació d’aportacions a l’Escola. 
Derivat de la situació excepcional per la Covid que fa que moltes de 
les activitats habituals organitzades per l’AMPA no es puguin realitzar, 
es preveu un remanent de calers superior al d’altres exercicis i per 
tant es proposa debatre com gastar aquests calers de manera 
beneficiosa per la comunitat educativa. 
Sorgeixen diverses idees: proposar a l’escola de comprar Ipads i/o 
Chromebooks per l’escola, executar la reparació de les aixetes per 
estalviar aigua que es va discutir mesos enrere, millorar la app... 
Finalment es decideix tornar a valorar la possibilitat de substituir el 
software de gestió utilitzat actualment per l’AMPA (Gesampa) per 
l’Ampasoft. Aquest nou software permetria a les famílies fer la 
inscripció online a les extraescolars i veure el detall dels pagaments 
(reclamació històrica de les famílies) a més d’uns altres avantatges. 
La Secretària convocarà una reunió monogràfica amb el proveïdor del 
software per prendre una decisió al respecte. 
 

8. Colònies Escola de 3r i P5 
Després d’analitzar les dades recopilades en el sondeig inicial a les 
famílies dels cursos de P5 i 3er que aquest any farien colònies escolars 
per primer cop, l’Escola determina que com no s’arriba al percentatge 
de participació mínim que s’havia establert, no es podran fer a cap 
dels cursos. 
La Comissió de Casals i Colònies explica que els percentatges acordats 
donen molt poc marge i que un any especial com aquest s’hauria de 
poder replantejar la situació. Comuniquen que demanaran reunió de la 
Comissió Colònies Escola per tornar a debatre la situació. 
 

9. Rebuts pendents. 
No s’ha passat el rebut d’extraescolars de novembre i desembre. El 
Tresorer farà la planificació pertinent per regular la situació i 
Comunicació informarà del pla previst a les famílies per evitar 
malentesos. 

10. Precs i preguntes 
• La vocal de Festes informa de que s’ha produït un incident a 

l’hora del pati on s’ha observat que algú gravava als infants des 
del carrer. 
La Presidenta apunta el tema per comentar-lo amb la Direcció 
en la propera reunió. 

• La Presidenta comunica el malestar acumulat amb la nostra 
actual entitat bancària, la Caixa d’Enginyers, derivat de 
nombroses incidències i manca de resposta per par de l’entitat. 
La Secretària es compromet a preguntar a la Fapac si existeix 
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algun tipus de conveni de cara a analitzar un possible canvi 
d’entitat. 
 

 
 

ACORDS 
 

1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb 
data 9 de desembre del 2020. 

2. S’aprovat per 11 vots a favor i 2 en contra oferir una dotació de 
auriculars amb micròfons a l’Escola per afavorir la conectivitat 
durants els confinaments i reunions amb les famílies. 

3. S’acorda que la Vocal de Festes recopilarà alguns pressupostos per 
renovar els capgrossos i discutir-los i aprovar-los si s’escau durant 
la propera Junta.  

4. Es somet a votació i queda aprovada la petició del següents talls del 
carrer Bilbao per demanar la pacificació de la zona de l’Escola per 
10 vots a favor i 2 en contra. 
 
 
 
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, n’estenc 
aquesta acta. 
 
 
La Presidenta     La Secretària 
                                                                    
 
 
 
 
Ainhoa Gallardo     Marga López 


