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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2017/2019 

 
Acta núm.: 17 
Caràcter: Ordinària 
Data: 18 de setembre de 2019 
Hora inici: 19:30 hores 
Hora final: 20:50 hores 
Lloc: Sala Professors Escola Pere IV 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Ainhoa Gallardo  
 
Vicepresident: Òscar Rivas 
 
Secretària en funcions i Vocal de Barri i Camins Escolars: Marga López  
 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García 
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Menjador: Carme Gil 
Vocal d’Extraescolars: Maria Casal, Beatriz Laínez i Elisa Herrero 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocal de Lleure en Família: Francesc Morales 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Secretària: Laia Santanach 
Tresorer: Jordi Graell  
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Comissió de Menjador: Montse Duran 
Comissió Lleure en Família: Sergi Martín 
 

 
 

 



 

2 

 

 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 14 de maig de 2019 
2. Festa Benvinguda 5 d’octubre de 2019 
3. Tancament Compte de Resultats - Curs 2018/2019 
4. Pressupost per Comissió - Curs 2019/2020 
5. Eleccions a la Junta de l’AMPA – Octubre 2019 
6. Assemblea General de Sòcies i Socis – Octubre 2019 
7. Extraescolars Inclusives - Curs 2019/2020 
8. Memòria d’Activitats - Curs 2018/2019 
9. Precs i preguntes. 
  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Queda aprovada l’acta de la sessió anterior amb data 14 de maig de 
2019. 
 

2. Festa de benvinguda 5 d’Octubre. 
Es demana a Comunicació la publicació del cartell de la festa i tiquets 
el més aviat possible. 
 
Finalment el horari queda fixat de la següent forma: 
11:45 h Obrim portes 
12:00 h Batukada 
12:15 h Presentació AMPA.  
12:30 h Concert & Pintacares 
13:30 h Botifarrada 
Pintacares i moltes sorpreses més…. 
 
Preus acordats: 
Es comenten les ofertes de botifarres que han estat compartides via 
whatsapp de Junta per part de les vocals de festes i extraescolars. Es 
decideix el pressupost aportat per Festes per ser aquest més 
econòmic. La vocal de Festes s’encarrega de la compra. 
La festa ha de quedar finançada pels ingressos generats a la pròpia 
festa. Amb aquest propòsit es determinen els següents preus pels 
tiquets: 

• 6€ comprat anticipadament fins dijous 3 d’Octubre a la 
secretaria de l’escola. 

• 8€ el mateix dia al pati. 
Per aquest preu s’obtindrà una botifarra, seques/xips, tros de pa i 
beguda. Els tiquets seran de dos colors diferenciats segons si la 
guarnició escollida són seques o patates xip. Al tiquet s’indicarà que 
es portin plats i coberts de casa. 
 
Temes logístics diversos: 

• El dia de la festa els membres actius de l’AMPA portaran xapes 
identificatives. 
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• La vocal de Barri confirma que la gent de la Fàbrica del Marítim 
ens deixa la barbacoa pel dia 5. Cal acordar la recollida a 
principis de la setmana de la festa.  

• En el moment d’escriure l’acta queda confirmada la participació 
de la Batukada. 

• La vocal de Barri també buscarà el contacte del Pintacares de 
l’escola de la Zona Franca inicialment prevista. En cas de no 
poder comptar amb ells es farà una crida a les famílies. 

• S’acorda cancel·lar patis oberts i establir que no hi hagi pilotes 
al pati el dia de la festa.  

• El bar quedarà a càrrec de la Comissió de Festes. 
• La vocal de Festes demanarà oferta a Illy per llogar una 

màquina. 
• S’assignen diverses compres entre els presents i s’acorda 

definir les quantitats el dia 3 d’Octubre al tancament de la 
venda de tiquets. 

• Si el dijous dia 3 les previsions meteorològiques indiquen 
pluges la festa s’ajornarà.  

 
5. Eleccions a la Junta de l’AMPA – Octubre 2019 
6. Assemblea General de Sòcies i Socis – Octubre 2019 

S’acorda la data de celebració de la Assemblea General de Sòcies i 
Socis i Eleccions a la Junta de l’AMPA el 7 de Novembre del 2019 
tenint en compte els períodes legalment establerts indicats per la 
Secretària en el document adjunt. 
Es publicaran les convocatòries de candidatures segons el 
mencionat document. 
 

7. Extraescolars Inclusives – Curs 2019/2020 
Totes les extraescolars esportives gestionades per CET10 més 
piscina, queden cobertes per Barcelona Esport Inclou. Es a dir, les 
famílies gestionaran les subvencions dels suports amb aquesta 
entitat i ja estan informades al respecte. 
Escacs: la oferirem amb un nen amb necessitats de suport finançada 
per l’AMPA mitjançant l’ajut gestionat. S’ha de buscar la persona. 
Manualitats: a infantil de moment no surt ja que només hi ha quatre 
nens inscrits. Es proposa fer portes obertes per augmentar les 
inscripcions i fer viable el grup. Si es tirés endavant es tornaria a 
parlar del suport.  
Música. Hi ha una petició d’un nen de P3. S’acorda demanar a Música 
Activa si pot aportar la persona de suport i l’AMPA el finançaria 
mitjançant l’ajut.  
La Presidenta recorda la necessitat de confirmar l’existència de 
diagnòstic que es va acordar com a requisit indispensable per accedir 
als suports d’inclusiva en les extraescolars.  
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9. Precs i preguntes 
• Extraescolars comenta alguns canvis en la forma de contractació de 

la professora de Zumba que cal acabar de definir. 
• La següent Junta ordinària tindrà lloc el dimarts 15 d’Octubre i 

s’hauran de tractar necessàriament els següents punts de l’ordre del 
dia d’avui que han quedat pendents per la absència del Tresorer: 

 
3. Tancament Compte de Resultats - Curs 2018/2019 
4. Pressupost per Comissió - Curs 2019/2020 

• La Presidenta exposa la queixa d’una família de l’AMPA en relació al 
desenvolupament del sorteig de les places de l’extraescolar de 
Karate de P3 i els terminis establerts per la penalització econòmica. 
Les vocals d’extraescolars expliquen el procediment seguit i les 
respostes donades a la família en qüestió. S’acorda que sigui la la 
Comissió de Gestió qui gestioni aquest conflicte amb la família. 
També es recorda que s’ha convidat a la família a assistir 
personalment a la reunió de Junta per poder exposar el seu punt de 
vista. Consti en acta el reconeixement de la Junta a la tasca de les 
companyes de la comissió d’extraescolars. 

 
 

 
 
 
ACORDS 
 

1. S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior amb data 14 de 
maig de 2019. 
 
 

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


