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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2021/2023 

 
Acta núm.: 1 
Caràcter: Ordinària 
Data: 24 de novembre de 2021 
Hora inici: 19:35 hores 
Hora final: 21:35 hores 
Lloc: Reunió telemàtica via Google Meet 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Olga Torras 
 
Vicepresidenta: Maria Rosa Gili  
 
Tresorer: Lázaro Quintana 
 
Secretari: David García  

 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Nuria Ferrer 
Vocal de Menjador: Sílvia Domènech 
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu 
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
 
 
EXCUSA LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent  
 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: Ainhoa Gallardo, Anna Sellart, Arit Akpan, Jordi 
Graell, Marta Masdeu, Mercedes Fernández, Emma Grau, Dani M, Ferran 
Ruart, Elisabet Verdaguer 



 

2 
 

 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Presentació Junta AMPA PereIV 2021 - 2023 
3. Revolta escolar 
4. Vocalia Temps de trobades i Biblioteca: nom i situación actual 
5. Millora entorns escolars 
6. Reforma patis 
7. Relleu Consell Escolar 
8. Obres de millora a l’escola: Lavabos, tanca decorats Ballaruga, etc… 
9. Armaris de l’AMPA 
10.Precs i preguntes. 

  
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de la Junta anterior amb 
data 19 d’octubre del 2021. 
 

2. Presentació Junta AMPA PereIV 2021 - 2023 
 
Al ser la primera reunió de Junta després de la nova composició 
sorgida de les eleccions del passat 3 de novembre per al mandat 2021 
- 2023, en primer lloc es presenten els nous membres de la Comissió 
de Gestió (Presidenta, Vicepresidenta, Secretari i Tresorer) tot indicant 
que comencen aquesta etapa amb molta il·lusió i amb ganes de 
treballar per l’escola. Així mateix, la presidenta comunica que la 
Comissió de Gestió s’està coordinant per tal de repartir totes les 
tasques entre els quatre membres. 
 
Seguidament es presenten la resta de membres de les comissions que 
es detallen a continuació: 
 

- Comissió de Temps de trobades i Biblioteca: La vocal de Temps 
de trobades i Biblioteca es presenta i comenta que s’està 
organitzant i coneixent tot el que feia la Comissió i que 
properament tindrà una reunió amb la direcció de l’escola per 
tractar diversos temes relacionats amb la seva Comissió. 
 

- Comissió de Festes: La vocal de Festes es presenta i comunica 
que tindrà una reunió la setmana que ve amb la directora de 
l’escola per veure quines festes o activitats es podrien arribar a 
fer durant aquest curs que encara està marcat per la pandèmia. 
També comunica que de moment la Festa de la diversitat està 
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parada degut a la pandèmia i estan a l’expectativa de veure que 
es podrà fer. 
 

- Comissió Pedagògica: La vocal de Pedagògica es presenta i 
comenta que ara mateix han posat en marxa juntament amb 
l’escola la Recollida virtual d’aliments i la confecció de les grulles 
per col·laborar amb la Marató de TV3 i que totes dues activitats 
estan anant molt bé i amb participació de les famílies. També 
comunica que aviat començaran a treballar en la Ballaruga 
d’enguany i que espera que aquest any sigui diferent a la que es 
va poder fer el curs passat. 
 

- Comissió de Lleure en Família: El vocal es presenta i comenta 
que ja han fet la primera excursió amb algunes famílies de 
l’escola i que tenen previst fer dues sortides més aquest curs 
escolar. 
 

- Comissió de Casals i Colònies: La vocal es presenta i comenta 
que ja s’ha començat amb la campanya del Casal d’hivern i que 
ja s’ha reservat la casa de colònies de l’estiu. Diu que té molt 
bona impressió de com anirà aquest any i que CET10 està 
treballant molt en els Casals i Colònies que oferiran aquest any. 
El secretari pregunta si el Casalet que s’ofereix el dia 22 de 
desembre també ho gestiona la Comissió de Casals i Colònies i 
se li respon que no, ja que s’encarrega directament l’Ester 
Portillo. 
 

- Comissió d’Extraescolars: Les dues vocals es presenten i 
comenten que aquest any no hi ha responsable de l’extraescolar 
de piscina i que es necessita alguna persona que se 
n’encarregui. Es pren nota i es comenta de fer una comunicació 
per tal de trobar a alguna persona que la pugui portar. 
La presidenta comenta que una família li va dir algunes queixes 
d’una extraescolar i que ho va derivar a la Comissió i es 
decideix que quan alguna família contacti directament amb algú 
de la Junta per qualsevol tema, es derivi a la Comissió 
corresponent. 
 

- Comissió d’Inclusiva: La vocal es presenta i comenta que en el 
seu cas, hi ha famílies que tenen temes que tracta la seva 
Comissió i demana que sempre que algú ho detecti, els hi derivi 
per poder gestionar-ho i donar el suport corresponent perquè 
moltes vegades aquests temes no arriben a la seva Comissió 
per desconeixement o pels motius que sigui, i es queden sense 
assessorament o suport que la seva Comissió els hi podria 
donar. 
La vocal de Casals i Colònies diu que s’hauria de publicitar tot el 
que pot fer la Comissió d’Inclusiva i la diversitat de temes amb 
els que poden donar suport. La vocal d’Inclusiva està d’acord i 
comenta que canviaran el nom de la Comissió per un nom que 
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sigui més ampli i genèric per evitar que hi hagi gent que es 
pugui quedar sense el seu suport per desconeixement. S’acorda 
fer una comunicació sobre les diferents tasques i suports que 
pot donar la Comissió d’Inclusiva per tal de donar-la a conèixer 
a les diferents famílies de l’escola. 
Una família exposa que en el cas d’alumnes amb altes 
capacitats necessitarien un suport per part de l’escola i la vocal 
d’Inclusiva comenta que en aquest cas també poden contactar 
amb ella per tal de gestionar aquests casos i poder donar-los 
suport. 
 

- Comissió de menjador: La vocal de menjador es presenta i 
comenta que la Comissió proposarà fer una reunió amb Cuina 
Juta i l’Escola per tractar diferents temes com el protocol 
d’intoleràncies, xerrades pedagògiques i nutricionals, tallers 
familiars, etc... 

 
3. Revolta Escolar 

 
El vocal de Lleure en família comenta que el curs passat l’AMPA va 
participar en diversos talls de carrers convocats per la Revolta escolar 
que demana la pacificació dels entorns escolars amb carrils amb 
velocitat limitada, ampliació de voreres, reducció de carrils, etc... 
Aquests talls de carrers es van convocar cada 15 dies durant una hora 
aproximadament (excepte el dia de Sant Jordi que van ser de dues 
hores) al Carrer Bilbao entre el carrer Pere IV i el camí Antic de València. 
 
Es va deixar de participar a la Revolta escolar perquè el projecte 
presentat juntament amb l’Institut Quatre Cantons als pressupostos 
participatius impulsats per l’Ajuntament per pacificar els entorns dels dos 
centres educatius va ser un dels guanyadors del Districte. 
Tot i això, el vocal comenta que la Revolta escolar continua i ja ha 
convocat nous talls de carrers i pregunta si com a AMPA ens adherim a 
aquestes convocatòries per donar suport a la resta d’escoles i per seguir 
pressionant per al projecte de millora dels entorns escolar que va 
resultar guanyador. 
 
Abans de prendre una decisió exposa a la resta de membres de la Junta 
les tasques que s’haurien de fer si es decideix continuar amb els talls de 
carrers: 

- Comunicació del tall de carrer a l’administració pública 
- Fer la comunicació amb cartelleria, app, web... 
- Anar el dia del tall de carrer abans per preparar les diferents 

propostes que es vulguin fer mentre el carrer estigui tallat: 
música, confecció de pancartes, jocs, etc... 
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La presidenta comenta que s’hauria de presentar alguna persona que 
liderés aquest tema per tal de gestionar aquests talls de carrers i el 
vocal de Comunicació exposa que més que una persona, hauria de ser 
un equip de persones voluntàries que s’encarreguessin dels diferents 
talls de carrers. 

Una de les famílies present a la reunió pregunta si per aquests talls de 
carrers es podria comptar amb la participació de la Batukada i se li 
respon que sí sempre que les restriccions de la pandèmia ho permetin (a 
les anteriors va arribar a participar en una de les convocatòries) i que de 
fet als talls de carrers es podrien fer moltes activitats. 

S’acorda fer la corresponent comunicació per si alguna persona vol 
formar aquest equip per tornar a adherir-nos a la Revolta escolar.  
 

4. Vocalia de Temps de trobada i Biblioteca: nom i situació actual 
 
La vocal de Temps de trobada i Biblioteca exposa que fins el curs passat 
la vocalia la portaven tres persones que li han fet el traspàs i li han 
posat al dia de tot el que feia la Comissió. Diu que la setmana que ve 
tindrà una reunió amb l’escola per parlar dels llibres i comenta que per 
Sant Jordi li agradaria poder fer alguna activitat potser conjuntament 
amb la Comissió Pedagògica, ja que ha vist que per Sant Jordi també 
feien activitats abans de la pandèmia.  
La vocal de Pedagògica comenta que la seva Comissió tracta el Sant 
Jordi des d’una vessant més social com per exemple, impulsant la 
donació de llibres de segona mà, però diu que poden parlar per veure si 
per aquest Sant Jordi es podria fer alguna activitat conjunta. 
 
Respecte al Club de lectura, la vocal exposa que com que està sola a la 
Comissió necessitaria alguna persona voluntària per portar-lo. També diu 
que quan es feia anar a l’autor del llibre que es proposava llegir al Club 
de lectura, hi havia poca participació de les famílies a aquell acte i que 
potser els diners que es destinaven a aquesta activitat es podrien 
dedicar a alguna altra. 
La presidenta comenta que potser es podria tractar de vincular el Club 
de lectura amb la Biblioteca Manuel Arranz i així buscar sinergies per 
impulsar-ho.  
El secretari pregunta a qui està dirigit el Club de lectura i se li respon 
que està dirigit a les famílies de l’escola (o fins i tot de fora de l’escola) 
on durant unes setmanes es proposa la lectura d’un llibre de manera que 
els nens i nenes veiessin als seus familiars llegir llibres i impulsar el seu 
neguit per la lectura. Un cop s’havia fet la lectura d’aquest llibre és feia 
una xerrada amb el seu autor.  
El secretari comenta que si es decidís continuar amb el Club de lectura 
es podria fer una comunicació per donar-lo a conèixer a les famílies 
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(sobretot a les que han entrat els últims anys i que ja s’han vist 
afectades per les restriccions de la pandèmia). 
 
La Junta li comenta a la vocal de Temps de trobades i Biblioteca que un 
cop que ja ha tingut el traspàs i coneix les diferents activitats que feia 
aquesta Comissió, ha de començar a fer-la seva i decidir quines 
activitats vol portar a terme i que la Junta l’ajudarà en el que necessiti. 
 
Respecte al nom de la Comissió, la vocal exposa la seva intenció de 
canviar-lo ja que el nom actual li sembla molt llarg. 
 

5. Millora entorns escolars 
 
Els vocals de Lleure en família i de Comunicació comenten que la 
setmana passada va tenir lloc la primera reunió amb l’Ajuntament per tal 
de parlar sobre el projecte de millora dels entorns escolars que van 
presentar conjuntament l’AMPA de l’escola PereIV amb l’AFA de l’institut 
Quatre Cantons amb el recolzament dels dos centres educatius. 
Recorden que el projecte guanyador proposava entre altres coses 
ampliar la zona de vianants del carrer Bilbao eliminant les places 
d’aparcament, construcció d’una zona d’estada amb bancs i jardineres, 
pacificar totalment el camí Antic de València, introduir una zona verda, 
etc... 
 
A la reunió, el tècnic de mobilitat de l’Ajuntament va dir que no es podia 
procedir a la pacificació del carrer Bilbao per ser considerada una via 
principal i la seva proposta era eliminar la zona d’aparcaments i fer un 
carril bus i mantenir el carril bici. 
Després d’una discussió on tant els centres educatius com l’AMPA i l’AFA 
van defensar el projecte guanyador perquè ja havia estat validat 
prèviament a les votacions pels tècnics de l’Ajuntament, per part de 
l’Ajuntament s’accepta tornar a valorar el projecte presentat i fer una 
nova reunió al gener per seguir parlant i comenten que enviaran una 
enquesta als dos centres educatius per veure per on entren i surten 
l’alumnat, si hi ha aglomeracions a les portes d’entrades i sortides, etc... 
 
El vocal de Lleure en família mostra els seus dubtes de si l’Ajuntament 
respectarà el projecte tal i com es va presentar i votar, i es decideix que 
en cas de que es faci una modificació substancial del projecte, es podria 
procedir a donar a conèixer el fet per diferents canals i vies per fer 
publicitat d’aquest fet. 
 

6. Reforma patis 
 
El vocal de Comunicació explica que la setmana passada va haver una 
reunió de la Comissió de patis on es va parlar de la segona fase de la 
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reforma dels patis. Ens informa que el curs passat es va fer la primera 
fase amb millores als patis de primària i infantil i que aquest curs es vol 
engegar aquesta segona fase. 
 
Dintre de la segona fase, l’escola comenta que voldria canviar el mural 
d’aigua és vida que hi ha al pati i pintar un altre mural a l’entrada del 
gimnàs, i la idea és buscar una proposta per fer els dos murals o 
l’alumnat hi pugui participar en la seva confecció sent una altre proposta 
educativa que aportaria l’escola. També s’ampliaria el pàrquing de 
patinets donat l’èxit que ha tingut el que es va fer durant la primera fase 
i es posarien un altre parell de bancs de fusta. 
 
L’escola presentarà un pressupost a l’AMPA que es portarà a Junta per 
veure en el que es podria col·laborar i en cas de que s’aprovés el 
projecte es duria a terme durant aquest curs escolar. 
 
 

7. Relleus Consell Escolar 
 
Aquest mes de novembre es procedeix a la renovació de part del Consell 
Escolar, i com a resultat de les eleccions de l’AMPA, la persona que 
representa a l’AMPA al Consell escolar ha de ser també renovada perquè 
l’anterior representat, l’Ainhoa Gallardo, ha deixat la Junta directiva.  
 
Es comunica que la nova representant de l’AMPA al Consell escolar serà 
la vicepresidenta Maria Rosa Gili, seguint amb aquesta voluntat de 
repartir les tasques entre els membres de la Comissió de Gestió. 
 
S’acorda que s’informarà a la Direcció de l’escola d’aquesta decisió. 
 

8. Obres de millora a l’escola: lavabos, tanca decorats Ballaruga, 
etc... 
 
Es comunica que han començat diferents obres de millora a l’escola que 
s’aniran fent durant aquest curs escolar.  
 
Dintre d’aquestes actuacions, s’ha tret la tanca que hi havia darrera de 
la porteria perquè no estava en bon estat i no era segura, i que era on 
es posaven els decorats de la Ballaruga. Degut a aquest fet, s’ha de 
buscar una solució alternativa per poder posar aquests decorats darrera 
la tarima on es fa la Ballaruga, i es comenta que al darrer Consell 
escolar el Ramon Maria Altissent va proposar que es fessin dos forats al 
terra per tal de poder posar alguna estructura similar a la del volei per 
sostenir aquests decorats, tot i que l’escola no ho acabava de veure 
gaire clar. 
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La vocal de la Comissió Pedagògica comenta que tenen una reunió de 
Comissió el proper 9 de desembre on miraran quines opcions podrien 
tenir per poder posar els decorats i que quan tinguin alguna proposta la 
portarà a Junta per tal de valorar-la. També comenta que la solució que 
es faci podria també interessar a l’escola per poder fer-la servir al comiat 
de sisè per exemple. 
 
Es comenta que s’ha pressupostat una partida extraordinària dintre del 
pressupost de la Comissió Pedagògica per poder dur a terme una 
alternativa i que en cas de que fos necessari, es podria també assignar 
una part de la dotació AMPA per a l’escola. 
 

9. Armaris de l’AMPA 
 
La vocal de la Comissió de Festes exposa que els armaris que té l’AMPA 
a fora per guardar material i els vestuari estan en molt mal estat i que 
s’haurien de renovar. 
 
L’anterior presidenta de l’AMPA comenta que s’hauria de valorar posar 
els vestits als armaris de dintre en comptes de tenir a fora per evitar que 
es facin malbé amb la humitat. La vocal de Festes comenta que en 
general s’haurien de reorganitzar tots els armaris de l’AMPA i fer 
inventari per veure que es pot llençar, que es guarda... 
 
S’acorda que la vocal de la Comissió de Festes anirà a veure els armaris 
per valorar quins s’han de renovar per portar la proposta a la Junta i així 
valorar-la. 
 

10. Precs i preguntes. 
 
 
La vocal de Festes comenta que abans hi havia una targeta de dèbit que 
la Comissió podia fer servir per fer les diferents activitats que no es va 
renovar i que al no poder fer-se activitats degut a la pandèmia no ha 
estat necessària, però que en el futur es necessitaria un altre cop. 
 
La vicepresidenta pregunta si es podria valorar oferir l’extraescolar de 
piscina a infantil menys temps per tal de poder entrar més tard i les 
vocals d’Extraescolars comenten que aquesta opció no seria viable 
perquè Can Felipa no ho havia acceptat perquè volia evitar entrades a 
diferents horaris dintre dels cursets i més tenint en compte que 
l’alumnat d’infantil necessiten més temps per canviar-se.  
Es pregunta si es podria oferir si durant el curs es deixessin de fer 
sortides esglaonades i les vocals d’extraescolars comenten que ho 
haurien de parlar amb Can Felipa però que ho veuen molt difícil perquè 
aquelles places es van ocupar per altres infants.  
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Les vocals d’extraescolars també confirmen que la reserva de places 
d’infantil estan garantides pel proper curs escolar 2022 - 2023 per si ja 
no hi ha entrades esglaonades o ha canviat l’horari de sortida d’infantil. 
 
La vocal de Temps de trobades i biblioteca pregunta si al segon i tercer 
trimestre hi ha moltes baixes a les extraescolars i les vocals responen 
que depèn molt de l’activitat extraescolar, però que no s’han hagut de 
suspendre extraescolars durant el curs per aquest motiu. 
També es comenta que a les extraescolars no hi ha un seguiment per als 
pares i que CET10 ja no fa informes trimestrals com feien antigament. 
Les  vocals d’extraescolars comenten que abans de la pandèmia es 
podien fer la jornada de portes obertes i el festival de fi de curs, però 
que ara amb la pandèmia no s’ha pogut fer i que potser això ha fet que 
les famílies tinguin aquesta sensació.  
 
Próxima Junta: 15 de desembre del 2021 a les 19:30h 

 

ACORDS 
 
1. S’aprova per unanimitat mitjançant via telemàtica l’acta de la reunió 
de Junta anterior amb data 19 d’octubre del 2021. 
 
2. S’acorda fer una comunicació sobre les diferents tasques i suports que 
pot donar la Comissió d’Inclusiva per tal de donar-la a conèixer a les 
diferents famílies de l’escola. 
 
3. S’acorda fer la corresponent comunicació per si alguna persona vol 
formar un equip per tornar a adherir-nos a la Revolta escolar. 
 
4. S’acorda comunicar a la direcció de l’escola que la vicepresidenta Maria Rosa 
Gili serà la representant de l’AMPA al Consell Escolar. 
 
5. S’acorda que la vocal de la Comissió de Festes anirà a veure els armaris per 
valorar quins s’han de renovar per portar la proposta a la Junta i així valorar-la. 

 
 

La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari, n’estenc aquesta 
acta. 
 
 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García 
 


