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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2019/2021 

 
Acta núm.: 10 
Caràcter: Ordinària 
Data: 10 de març 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, Elisabet Verdaguer, 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, 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, Karina Piluso 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: David García Gómez 
Membre del Consell Escolar: Ramón Maria Altisent 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Proposta de Reforma dels Patis. 
3. Pressupostos participatius: noves fases. 
4. Renovació de càrrecs de la Junta. 
5. Ampasoft 
6. Precs i preguntes 

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

data 10 de març 2021. 
 

2. Proposta per la reforma del pati. 
El vocal de Comunicació i membre de la comissió conjunta famílies-
escola per a les reformes del pati passa a informar sobre el contingut de 
la segona reunió telemàtica mantinguda el passat 24 de març. 
S’han obtingut tres pressupostos de tres empreses que s’han compartit 
amb la comissió. De les tres empreses, Milanta és la que presenta una 
millor oferta en diversos aspectes.  
L’escola ha informat que tot i comptar inicialment amb un pressupost 
assignat de 4000€, la seva aportació finalment serà de 1500€ ja que han 
hagut de destinar part del pressupost a reparacions prèvies necessàries 
en el pati de primària.  
L’AMPA aportarà fins a 8000€ tal i com s’havia acordat a la Assemblea 
de socis del 4 de novembre del 2020. 
A continuació es fa una descripció del principal contingut de les reformes 
tant al pati d’infantil com del de primària. 
Es debat breument alguna de les propostes i es comenten. 

 
3. Pressupostos participatius: noves fases. 

El vocal de Comunicació informa de que el projecte de pacificació de 
l’entorn escolar de l’Escola Pere IV en el marc del Barcelona Decidim, ha 
passat a la segona fase en el lloc número 18 comptant amb 147 suports.  
La següent etapa és la fase de concreció del projecte. La primera acció 
dintre d’aquesta segona fase serà la convocatòria per part de 
l’Ajuntament, d’una reunió amb els tècnics amb fins a 10 persones de 
l’entorn de l’escola. 
Es debat sobre la formació d’aquest grup i la manera d’aconseguir els 
membres que falten. 
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4. Renovació de càrrecs de la Junta. 
La Presidenta recorda a la Junta aquelles funcions i vocalies que 
quedaran vacants de cara a les properes eleccions de la tardor i que són: 
Presidència 
Vicepresidència 
Tresoreria 
Secretaria 
Barri 
Casals i Colònies 

5. Ampasoft 
Una vegada efectuada la prova, des de la Junta es considera convenient 
procedir a la implementació del nou sistema de gestió Ampasoft. Es farà 
una presentació per exposar el tema a les famílies i procedir a la votació 
pels socis a la següent Assemblea. 

6. Precs i preguntes. 

 La Secretària recorda al membres de la Junta la necessitat de 
comptar amb el certificats de confidencialitat actualitzat per part 
de tots els membres de qualsevol comissió per poder concloure 
amb l’actualització de la política de Protecció de Dades. 

 La Vocal de la Comissió Inclusiva informa que l’escola els hi ha 
informat que a partir d’aquest curs es celebrarà la Festa de la 
Diversitat en comptes del Dia del Autisme, ja que es considera 
que així s’inclou qualsevol altre tipus de diversitat i no una d’elles 
en concret. 

 La Presidenta planteja la qüestió de si el suport econòmic per les 
colònies de l’escola, que l’AMPA es va comprometre a assumir, 
s’oferirà a les famílies independentment de si aquestes son o no 
sòcies.   
Es debat la qüestió quedant d’acord que no es farà distinció en el 
fet de ser socis previ coneixement, mantenint l’anonimat, de les 
condicions per les que s’ha jutjat convenient fer el pagament. 
També s’acorda que les subvencions no siguin del 100%. 

 El Vocal de Barri demana a la Presidenta les dades de 
preinscripció per subministrar a la Plataforma. La Presidenta ho 
demanarà a l’escola en la reunió de la setmana que ve. 

 Propera Junta: dijous 13 de Maig del 2021 a les 19:30h 

 
 
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, n’estenc 
aquesta acta. 
 
 
La Presidenta     La Secretària 
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Ainhoa Gallardo     Marga López 


