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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2019/2021 

 
Acta núm.: 7 
Caràcter: Ordinària 
Data: 9 de desembre de 2020 
Hora inici: 19:35 hores 
Hora final: 20:30 hores 
Lloc: Reunió telemàtica via Google Meet 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Ainhoa Gallardo  
 
Secretària: Marga López  

 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal de Menjador: Elisabet Verdaguer 
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 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Vicepresident: Òscar Rivas 
Tresorer: Jordi Graell  
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales  
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membre de les famílies: David García Gómez; Arit Akpan; Jorge 
Minguélez  
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Lot de Nadal 
3. Comunicació interna 
4. Entrades i sortides de l’escola 
5. Casalet dia 21 de desembre 
6. Colònies i Casals d’estiu 
7. Xarxa d’aliments 
8. L’Assemblea Groga reactivada 
9. Precs i preguntes 

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

data 7 d’octubre del 2020. 
2. Lot de Nadal. 

La Presidenta exposa que en anys anteriors s’ha fet entrega del lot de 
l’AMPA a alguns treballadors d’entitats vinculades a l’escola deixant a 
uns altres sense aquest obsequi.  
A fi i efecte d’evitar aquest tipus de desigualtat, es proposa limitar 
l’entrega del lot de Nadal als treballadors vinculats contractualment 
amb l’AMPA. 
S’aprova per unanimitat. 
 

3. Comunicació interna. 
La Presidenta informa de que hi ha informacions que no arriben a la 
Esther Portillo. Demana tenir en compte aquest fet i que la comissió 
afectada en cada moment comuniqui a la Esther aquells acords 
adoptats a les Juntes. La Secretària també ofereix copiar a la Esther 
en la distribució de l’esborrany de l’acta. 
 

4. Entrades i sortides de l’escola. 
Les famílies de P3 comparteixen una proposta d’ordenació d’entrades i 
sortides a l’escola que ha estat consensuada amb la direcció i ja s’ha 
posat en marxa amb cert èxit. 
Es somet a votació la conveniència d’adoptar aquesta proposta a la 
resta de cursos i queda acceptada per 8 vots a favor i 2 en contra. 
La Presidenta farà arribar la petició a la Direcció. 
 

5. Casalet 21 de desembre 
Arrel de les restriccions per la COVID caldran més monitors que de 
costum per poder oferir el servei de monitoratge que cobreix l’extensió 
de la jornada intensiva de l’escola durant aquest dia. Es proposa 
mantenir el preu habitual per les famílies i subvencionar la diferència 
de cost. 
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Es somet a votació la proposta i aquesta queda aprovada per 9 vots a 
favor i 1 en contra. 
La Comissió de Comunicació informarà al respecte pels canals 
habituals. 
 

6. Casals i Colònies d’estiu. 
Les colònies d’estiu d’enguany, es faran la setmana del 28 de juny al 2 
de juliol. La setmana anterior es farà Casal a l’escola. 
La reserva de la casa s’ha fet per un total de 130 places agafant com a 
dades de partida les peticions del 2019. 
El programa del Casal d’Estiu pel moment només és un esborrany. Es 
compartirà quan es tingui una versió més definitiva. 
 

7. Xarxa d’aliments 
 

8. Assemblea groga 
 
Els punts 7 i 8 no es tracten donada la absència del Vocal de Barri que 
els havia proposat. 
 
 
  
ACORDS 

 
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb 

data 4 de novembre del 2020. 
2. S’aprova per unanimitat entregar lots de nadal només als treballadors 

de l’AMPA. 
3. S’aprova per 8 vots a favor i 2 en contra presentar a direcció la 

proposta de fer extensiva la ordenació d’entrades i sortides a la resta 
de cursos més enllà de P3. 

4. S’aprova per 9 vots a favor i 1 en contra mantenir el preu habitual 
per les famílies del Casalet del 21 de desembre i subvencionar la 
diferència de cost per part de l’AMPA. 
 
 
 
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, n’estenc 
aquesta acta. 
 
 
La Presidenta     La Secretària 
                                                                    
 
 
 
 
Ainhoa Gallardo     Marga López 


