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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 

2017/2019 
 
Acta núm.: 10 
Caràcter: Ordinària 

Data: 23 d’octubre de 2018 
Hora inici: 19:40 hores 

Hora final: 22:15 hores 
Lloc: Sala Professors Escola Pere IV 
 

 
ASSISTENTS: 

 
Presidenta: Ainhoa Gallardo  
 

Vicepresident: Òscar Rivas 
 

Secretària: Laia Santanach  
 
Tresorer: Jordi Graell  

 
Vocal de Festes: Esther Díaz 

Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Belén Garcia 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez  
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu 

Vocal de Barri i Camins Escolars: Marga López i Anna Pedraz 
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad 

Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Lleure en Família: Francesc Morales 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 

Vocal d’Extraescolars: Sense vocal 
Vocal de Menjador: Carme Gil 

 
 
ALTRES ASSISTENTS: 

 
Comissió de Menjador: Elisabet Verdaguer 

Socis i Sòcies de l’AMPA: Sandra Cortés 
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ORDRE DEL DIA 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Programació activitats Pedagògica  

3. Festa de la Castanyada (Festes)  

4. Compte de Resultats i Pressupost 

5. Proveïdors de Casals i Colònies 

6. Adscripcions Instituts Públics (Barri) 

7. Loteria de Nadal 

8. Torn obert de paraula 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

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

 

2. La vocal de Pedagògica presenta les iniciatives que es portaran a 
terme des de la comissió al llarg d’aquest curs 2018/2019 en el 
següent ordre: 

 

a) Campanya Gran Recapte d’Aliments (21/11 al 28/11), es 

farà com de costum una setmana abans de la campanya als 
establiments d’alimentació. Es publicarà una circular informativa 
per a les famílies i es col·locaran les caixes de recapte al vestíbul 

de l’escola. A més a més, un coordinador pedagògic del Banc 
d’Aliments farà una xerrada als alumnes de 6è. 

 
b) Campanya Cap Infant sense Joguina: arrel de l’experiència 

d’edicions anteriors on bona part de les joguines aportades per 

les famílies estaven en males condicions per poder ser donades, 
enguany s’ha pres la decisió de fer una campanya exclusivament 

de recollida de joguines noves per a la Fundació Il·lusions 
Solidàries. L’any passat des de la comissió ja es va col·laborar 
amb aquesta entitat. Pendent de fixar dates. 

 

c) Festa de la diversitat: Es proposa celebrar la Festa de la 
Diversitat el dissabte 23/03/2019 i dedicar-la enguany a la 

diversitat d’aspecte físic.  
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d) La Ballaruga (15/06/2019): A petició de les famílies s’avança 

la reunió de responsables al dia 13/03/2019 i els assajos 
començaran el dia 01/04/2019. També a petició de les famílies i 

de forma consensuada amb la comissió de Festes, s’iniciarà 
l’activitat a les 18:00.  

 

 

3. La vocal de Festes comenta que la Direcció de l’Escola ja disposa 
d’una castanyera per la festa d’infantil, però que enguany no hi haurà 

Marrameu. També recorda que només s’han presentat voluntàries 
dues mares per anar a tallar castanyes el dia 31/10/2018. A 
diferència d’altres anys, no hi ha cap persona voluntària per ajudar a 

preparar la llenya i torrar les castanyes per a la festa de la castanyada 
de l’AMPA. Si no es presenta ningú, només es podran oferir les 

castanyes que Cuina Justa pugui torrar al forn. La vocal de Festes 
sol·licita la col·laboració de la comissió de Comunicació per fer arribar 
una nova crida a les famílies.  

 

 

4. El Tresorer presenta als membres de la Junta el tancament definitiu 
del compte de resultats fent un especial esment al tancament en 
negatiu de la partida de les extraescolars. El motiu d’aquestes 

pèrdues es centra bàsicament en el pagament d’una factura 
endarrerida (pendent de pagar des de l’exercici anterior) de l’activitat 

de Vela, una rebaixa important en les quotes de Batukada durant el 
curs passat que no va permetre cobrir les despeses de material que 
genera aquesta activitat (enguany ja s’ha reajustat la quota per tal 

que no sigui deficitària), així com, el canvi de proveïdor d’Art a inici 
de curs (no es varen poder ajustar les quotes de les famílies perquè 

ja s’havien tancat amb l’antic proveïdor i s’havien publicat). En relació 
a la morositat, s’exposa que la major part prové de quotes impagades 
per famílies que es donen de baixa d’una activitat a mig mes. 

Tanmateix, el tresorer informa que la morositat ha disminuït molt, ja 
que es fa una feina de recuperació des de caixa.  

 
 

5. El tresorer presenta el pressupost per aquest curs 2018/2019 que es 

sotmetrà a l’aprovació dels socis i les sòcies a la propera Assemblea 
General. Cal remarcar que per primera vegada en els darrers 
exercicis, l’AMPA recuperarà part dels fons propis que havien minvat 

arrel de les pèrdues acumulades en exercicis anteriors.  
 

 

 

 



 

4 
 

 

 

6. En relació a l’aprovació del pressupost, es recorda que l’AMPA va 
sol·licitar una subvenció per poder oferir el servei de vetllador a 

determinades activitats extraescolars per garantir que els alumnes 
amb NEE també poguessin participar-hi. Malauradament, l’import 

concedit és només d’un terç del sol·licitat i per tal de fer efectiva la 
subvenció, l’AMPA ha de fer front a les despeses d’aquest servei. Ja 
que la proposta presentada contemplava l’ajut a 3 alumnes amb NEE 

del centre, es planteja la possibilitat que l’AMPA ofereixi aquest servei 
cobrint el cost amb fons propis. En base això, es demana a la comissió 

d’Inclusiva que elabori una proposta per presentar a la propera 
Assemblea General i sotmetre a votació.   

 
7. La Presidenta trasllada a la comissió de Barri i a la comissió de Festes 

la petició de la Direcció de l’Escola en relació a la possibilitat de tenir 

un Rei Carnestoltes a l’estil de l’Oncle Buscall, és a dir, amb la 
participació i col·laboració d’altres AMPA’s i AFA’s del barri. Es 

valorarà les iniciatives que hi ha en curs per poder donar resposta a 
aquesta petició. 
 

8. La vocal de Casals i Colònies informa que arrel d’algunes incidències 
ocorregudes durant el Casal d’estiu d’aquest any, així com, amb la 
casa de Colònies, des de la comissió valoraran la possibilitat de 

realitzar els Casals i les Colònies amb d’altres proveïdors, a part de 
la Fundació CET10. Es demanarà una proposta de Casals i Colònies a 

un mínim de 3 proveïdors diferents i es sotmetrà la decisió a la 
valoració de la Junta. Així mateix, s’exposa que després d’analitzar 
totes les alternatives, aquest curs les colònies d’estiu es portaran a 

terme la primera setmana de juliol. 
 

9. La vocal de Barri explica breument la reunió a la qual varen assistir 

dilluns passat en relació amb el nou mapa d’adscripcions dels instituts 
del barri. Sembla ser que des del Consorci es va remetre un document 

informatiu a les Direccions de totes les escoles per tal que 
presentessin una proposta consensuada amb l’AMPA. La Presidenta 
parlarà amb la Direcció de l’Escola per organitzar una reunió 

juntament amb la vocal de barri per valorar la millor manera 
d’elaborar aquesta proposta i d’involucrar-hi a les famílies de 5è i 6è. 

 

10. El Vicepresident comenta la necessitat de publicar els protocols 
d’actuació en les diverses activitats gestionades per l’AMPA per evitar 

malentesos amb aquelles famílies que no estan conforme amb els 
procediments establerts. 
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11. Es sotmet a votació la continuïtat d’emetre participacions de loteria 

per part de l’AMPA, ja que cada any costa més de vendre-les, malgrat 
suposen una ajuda econòmica important. Es resol la votació amb 
11 vots a favor i 3 abstencions. D’altra banda, es planteja la 

possibilitat d’emetre participacions de La Grossa de Cap d’Any 
enlloc de la Loteria Nacional. Es sotmet la proposta a votació, obtenint 

com a resultat 7 vots a favor, 4 vots en contra i 3 abstencions.  

 

12. El Vicepresident comenta que a la reunió amb la Direcció de l’Escola 

es va parlar del projecte de la Biblioteca Escolar i des de la direcció 
varen formular la petició de poder tenir un becari per part de l’AMPA 
que pogués recolzar-los en la catalogació dels fons de la biblioteca. 

Aquesta iniciativa es valorarà des de la comissió de Temps de 
Trobades i Biblioteca, ja que la vocal informa que mantindran un 

reunió el dia 24/10/2018 amb la responsable de la biblioteca escolar 
per traçar propostes concretes. Així mateix, la vocal de Temps de 
Trobades i Biblioteca aprofita la seva intervenció per comentar que 

enguany volen organitzar xerrades per a pares, vinculades a les 
següents temàtiques: identitat sexual, els videojocs i activitats 

vinculades a la lectura i l’escriptura. D’altra banda, des de la comissió 
preguntaran a la Sala Beckett la possibilitat de portar-hi a terme 
aquestes activitats per a pares i mares, arrel de la col·laboració que 

mantenen amb la nostra escola. 

 

13. Finalment, en el torn obert de paraula, es comenta la possibilitat 
d’instaurar una bústia a la finestreta de la secretaria de l’AMPA per 
tal que les famílies puguin entregar-hi els documents, evitant així que 

les seves dades quedin exposades a la vista de tothom qui passa pel 
vestíbul.  

 

 

 

ACORDS 

 

1. L'acta de la reunió anterior queda aprovada per unanimitat. 

 

2. S’acorda que la vocal de Pedagògica sol·licitarà permís a la Direcció 
de l’Escola per poder instal·lar un carro amb la cartellera del Banc 

d’Aliments al pati gran i al pati d’infantil durant les entrades i sortides 
escolars per fomentar la participació de les famílies en la recapte 
d’aliments. 
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3. S’acorda que a la propera Junta cada comissió portarà una proposta 
d’activitat per realitzar durant la Festa de la Diversitat vinculada amb 

el tema escollit aquest curs. També es parlarà amb la Direcció de 
l’Escola per poder treballar aquest tema de forma coordinada des de 

les tutories amb els alumnes. 
 

4. S’acorda que la comissió Inclusiva liderarà el projecte “Extraescolars 

Inclusives” per garantir un ajut anual a 3 alumnes amb NEE per tal 
que puguin participar de les activitats extraescolars que ofereix 
l’AMPA. Caldrà estipular un protocol clar de participació, per poder 

accedir al sorteig d’aquestes ajudes i que es sotmetrà a votació a la 
propera Assemblea General. 

 

5. S’acorda que es parlarà amb la Direcció de l’Escola per acordar una 
proposta conjunta amb l’AMPA i coordinada per la comissió de Barri 

sobre l’adscripció d’instituts per presentar al Consorci d’Educació. 
 

6. S’aprova que pel proper curs s’emetran participacions de La Grossa 

de Cap d’Any enlloc de la Loteria Nacional. Es presentarà la proposta 
a l’Assemblea General de juny per tal de gestionar les participacions 

a l’estiu i poder posar-les a la venda a l’inici del curs 2019/2020. 
 

7. S’acorda convocar la propera Assemblea General de socis i sòcies de 

l’AMPA pel dia 20/11/2018 a les 19:30, i es fixa la propera Junta 
pel dia 04/12/2018. 

 

 

 

La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, n’estenc 

aquesta acta. 
 
 

La Presidenta     La Secretària 
 

 
 
 

Ainhoa Gallardo     Laia Santanach 


