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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2021/2023 

 
Acta núm.: 4 
Caràcter: Ordinària 
Data: 9 de febrer de 2022 
Hora inici: 19 hores 
Hora final: 21:10 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 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero  
 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: Anna Sellart, Carolina Santiago, Cristina Negrete, 
Eva Vall, Ismael Campo, Ainhoa Gallardo, Miriam Jover, Ana Pedraz, Òscar 
Monclús, Elisabet Verdaguer, Arit Akpan 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Darreres novetats participació Rua de Carnestoltes Coordinadora del 

Poblenou 
3. Estatuts: modificacions aprovades a l’Assemblea general extraordinària 
4. Organització i sinèrgies Junta AMPA 
5. Procediment per pagar els premis de la Grossa de Cap d’any a les 

famílies que ho han sol·licitat 
6. Neteja armaris AMPA 
7. Proposta de xerrada per a les famílies 
8. Informació reunions Pressupostos participatius (Entorn escolar) 
9. Portes obertes 
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 
12 de gener de 2022. La presidenta aprofita aquest punt per agrair a 
les famílies la seva assistència a la reunió de Junta. 
 

2. Darreres novetats participació Rua de Carnestoltes 
Coordinadora del Poblenou 
 
La vocal de festes exposa que davant els nombrosos Carnestoltes 
importants que s’havien posposat durant el mes de gener per fer-se a 
l’abril, va contactar amb la Coordinadora d’Entitats del Poblenou per 
saber la seva posició al respecte. La Coordinadora va respondre que en 
aquell moment i sense saber la situació que hi haurà el dia 26 de febrer, 
mantenia la convocatòria del Carnestoltes, prenent la decisió final la 
setmana abans. 
Davant la situació epidemiològica que havia durant el mes de gener amb 
la sisena onada de la Covid-19, la Comissió de festes va decidir no 
participar aquest any a la rua i va traslladar la decisió a la Junta de 
l’AMPA que la va recolzar. També demana disculpes per la rapidesa amb 
la que va fer la comunicació a través dels canals oficials de l’AMPA i 
comentar que va ser fruit de les diverses preguntes que li anaven fent 
les famílies. 
 
A continuació, la presidenta exposa que el grup de Batukada ha 
demanat poder sortir a la rua de Carnestoltes amb els seus timbals  ja 
que necessiten un relleu generacional perquè actualment el grup està 
format per moltes famílies de cinquè i sisè que en poc temps marxaran 
de l’escola i aniria molt bé que la resta de famílies les poguessin veure 
en acció per mirar si s’animarien a unir-se al grup de Batukada. Veuen 
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en poder participar a la rua com una oportunitat per donar-se a conèixer 
i voldrien participar amb l’autorització de l’AMPA per sortir com a 
Batukada de l’AMPA de l’escola Pere IV. 
 
La vocal de festes comenta que la rua de Carnestoltes l’organitza i 
gestiona la Comissió de festes i Batukada hi participava per acompanyar 
la comparsa i que per una altra banda tenen també la seva pròpia 
actuació dintre de les festes de maig del barri. 
 
El vocal de Lleure en Família comenta que també hi ha l’opció que surtin 
igualment a la rua de manera independent sense representar a l’AMPA 
i així no ser necessària l’autorització de la Junta.  
 
Una família comenta que entén la decisió de la Comissió de Festes i el 
que comenta el vocal de Lleure en família, però diu que Batukada, tot i 
que també els ha demanat la Coordinadora que hi participin, vol sortir 
d’acord amb l’AMPA i amb la seva aprovació per poder sortir 
representant a l’AMPA de l’escola i deixen també clar que en cap cas 
volen que doni la sensació de que es trepitja la feina i la decisió que ha 
pres la Comissió de Festes, que assegura que entén. 
També es comenta que en cas de sortir en nom de l’AMPA, es podria fer 
alguna samarreta especial per les persones que formen part de la 
Batukada per sortir totes igual aquell dia (serien unes 20 persones 
aproximadament). 
El vocal de Barri i Camins escolars creu que s’hauria de donar 
l’oportunitat a que Batukada pogués sortir representant a l’AMPA. 
 
La presidenta pregunta a la vocal de Festes com s’hauria d’organitzar si 
finalment s’autoritza a Batukada a participar a la rua representant a 
l’AMPA i ella comenta que Batukada hauria de contactar amb la 
Coordinadora d’Entitats del Poblenou per refer el format de participació 
i coordinar la seva participació. 
El vocal de Barris comenta que també podria fer aquesta interlocució la 
vocal de Festes per fer d’intermediària entre les dues parts, però la vocal 
de Festes diu que en aquest cas seria millor que Batukada contactés i 
parlés directament amb la Coordinadora per poder organitzar-se més 
eficientment. Les famílies de Batukada presents a la reunió també 
veuen millor poder contactar elles directament amb la Coordinadora en 
cas d’aprovar-se la seva participació representant a l’AMPA. 
 
Finalment es procedeix a la votació i s’aprova, per 7 vots a favor 
i 4 abstencions, que Batukada pugui participar a la rua de 
Carnestoltes organitzada per la Coordinadora d’Entitats del 
Poblenou representant a l’AMPA de l’Escola PereIV i que si és 
necessari es puguin comprar unes samarretes per les 20 
persones aproximadament que formen part de la Batukada. 

 
3. Estatuts: modificacions aprovades a l’Assemblea general 

extraordinària 
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El secretari informa que la modificació de denominació social d’AMPA a 
AFA va quedar aprovada a la darrera Assemblea General extraordinària 
així com tots els articles proposats a modificar excepte l’article 13.2, 13.3 
i 13.4 que no va quedar aprovat al no assolir l’aprovació de dues terceres 
parts de les persones sòcies presents a l’Assemblea. 
 
Respecte a aquest punt, el secretari exposa que el dia de l’Assemblea no 
ho va poder confirmar perquè no hi havia temps i exposa que potser va 
haver algun tipus de malentès al proposar la modificació d’aquest article. 
Dita proposta era la següent: 
 

ACTUALITAT 

2. La Junta Directiva està composta pel president, el vicepresident, el 
secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits 
per persones diferents. 

3. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser 
associats, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones 
elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec. 

4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel 
secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de 
comunicar al Registre d’Associacions. 

PROPOSTA 

2. La Junta Directiva està composta per president o presidenta, 
vicepresident o vicepresidenta, secretari secretària, tresorer o 
tresorera i vocals. La Junta Directiva pot quedar legalment constituïda 
amb els càrrecs de president o presidenta, secretari o secretària i 
tresorer o tresorera; quedant la resta de càrrecs vacants.  

Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 

3. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis o 
sòcies, es fa per votació de l'Assemblea General. Les persones elegides 
entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec. 

4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al 
Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari o 
secretària sortint amb el vistiplau del president o la presidenta sortint, 
que ha d’incloure també l’acceptació del nou president o presidenta i 
del nou secretari o secretària. 
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El principal motiu pel qual la modificació d’aquest article no va quedar 
aprovada es perquè algunes famílies entenien que els vocals també 
haurien de ser obligatoris per poder constituir-se la Junta Directiva i no 
només ser obligatoris els càrrecs de president o presidenta, secretari o 
secretària i tresorer o tresorera. 
 
El secretari exposa que l’article 312.3 en el seu apartat 1 de la Llei 4/2008 
de 24 d’abril del Llibre Tercer del Codi Civil estableix el següent: 
 

Artículo 312-3. Composición de los órganos colegiados. 

1. Los órganos colegiados están compuestos, como mínimo, por tres 
miembros, designados en el acto de constitución o de acuerdo con los 
estatutos, y deben tener al menos una persona con el cargo de 
presidente y otra con el de secretario. 

 
Així, tal i com estableix la Llei, només es necessita un mínim de tres 
persones per poder constituir legalment la Junta Directiva d’una associació 
i d’aquests tres càrrecs un hauria de ser obligatòriament el càrrec de 
president o presidenta i l’altre el de secretari o secretària.  
 
El secretari exposa que aquesta proposta de modificació es va fer perquè 
així estava al model d’Estatuts que proposa l’aFFaC i que el que es fa amb 
la proposta de modificació és establir que el tercer membre sigui 
obligatòriament el de tresorer o tresorera perquè si no es fa, es podria 
constituir una Junta Directiva sense tresorer que faria pràcticament 
impossible el normal funcionament de l’AFA perquè per Estatuts la figura 
de tresorer o tresorera té unes funcions que no podria assumir cap altre 
càrrec. 
 
En aquest punt la presidenta exposa que aquesta proposta de modificació 
es simplement per evitar aquesta situació i perquè la Llei ja permet que 
només amb tres persones quedi constituïda legalment la Junta Directiva, 
però aprofita per exposar en nom de tota la Comissió de Gestió, que 
consideren que la figura dels vocals és vital i imprescindible a la Junta 
Directiva de l’AFA per poder dur a terme totes les seves activitats, i 
aprofita un cop més per agrair tota la feina que fan les vocalies i els 
membres de les diferents Comissions. 
 
El secretari exposa que tornarà a proposar modificar aquest article dels 
Estatuts en la propera Assemblea Ordinària que es convoqui a finals de 
curs i també s’afegiran algunes actualitzacions que va fer l’aFFaC just el 
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dia després de l’Assemblea del febrer per tal de tenir totalment 
actualitzats els Estatuts. 
  

4. Organització i sinergies Junta AMPA 
 
La presidenta exposa que finalment la nova Junta ha quedat inscrita 
correctament al Registre d’Entitats i que ja té també la seva signatura 
digital per poder fer tràmits amb l’Administració. Només quedaria fer el 
canvi de poders i titulars al compte bancari de Caixa d’Enginyers, però que 
s’està tenint molts problemes i que sembla que finalment la següent 
setmana s’aconseguirà solucionar. 
 
Un cop passats aquests 3 mesos i anar resolent aquests problemes i canvis 
de noms, exposa que la idea és que hi hagi una sinergia entre les diferents 
vocalies i la Comissió de gestió. Diu que s’han revisat els membres del 
grup de Google de Junta i que s’han deixat només els correus oficials de 
l’AMPA perquè hi havia molta gent a aquell grup que ja no eren membres 
de la Junta o que directament no se sabia qui eren. 
 
Finalment exposa que qualsevol tema que preocupi o sigui necessari 
comentar es pot parlar a la Junta o es pot dirigir a la Comissió de Gestió 
per mirar de tractar-lo junts si és necessari.  
 
També demana disculpes si en algun moment la Comissió de Gestió ha 
anat fent algun tràmit sense comentar-ho però que aquests primers 
mesos han estat d’assentament i agafar molts temes de cop i ha costat 
una mica poder organitzar-se internament, però que espera que ara que 
la Comissió de Gestió està agafant el rodatge i que a més tots els temes 
burocràtics s’estan resolent, espera que tot vagi canviant i millorant. 
 
 

5. Procediment per pagar els premis de la Grossa  de Cap d’any a les 
famílies que ho han sol·licitat 
 
El tresorer comenta que 52 famílies han sol·licitat el premi de 1,5 € per 
butlleta jugada resultant un total de 516 € que s’han de retornar a les 
famílies. Diu que finalment les famílies podran passar per la secretaria de 
l’AMPA a recollir el premi en uns dies i horaris que es comunicaran a les 
famílies pels canals oficials de l’AMPA. 
 
Com que l’Ester Portillo ara no té efectiu, el tresorer diu que treurà aquests 
diners del seu compte bancari per donar-li a l’Ester i que així pugui fer el 
pagament i a continuació ell farà una transferència del compte de l’AMPA 
al seu compte pel mateix import. Diu que finalment s’ha decidit pagar 
aquest premi en efectiu perquè és molt petit (1,5€ per butlleta) i la 
comissió per fer una transferència és d’1 €. 
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També es comenta que es deixarà un romanent de 504 € perquè fins el 
dia 31 de març qualsevol família que no ho hagués decidit abans podria 
voler cobrar el premi. 
 
 

6. Neteja armaris AMPA 
 
La presidenta comenta que s’ha fet un doodle per apuntar-se el dia que 
vagi millor a fer la neteja dels armaris de l’AMPA. 
La vocal de Pedagògica comenta que no podria anar cap dels dies que 
s’han proposat al doodle, però que ella anirà un altre dia a endreçar la 
part que correspon a la Pedagògica després de coordinar-se amb la resta 
de membres de la Comissió. 
Es decideix que la Comissió Pedagògica farà la neteja de la seva part i que 
la resta aniran un altre dia per continuar amb la resta dels armaris. 
 
 

7. Proposta de xerrada per a les famílies 
 
La vocal de Temps de trobades i Biblioteca exposa que va parlar amb la 
directora de l’escola per fer alguna xerrada als pares sobre algun tema 
d’interès general. En aquest sentit, la vocal proposa fer alguna xerrada 
sobre algun d’aquests dos temes: 

- Alimentació saludable 
- Tecnologia, xarxes socials i límits 

 

La vocal de menjador comenta que fa un temps s’havia previst que Cuina 
Justa fes una xerrada virtual sobre alimentació saludable, però que el 
tema estava pendent de concretar. Es comenta que aquesta mateixa 
setmana Cuina Justa ha proposat fer aquesta xerrada a finals de març i 
que per tant es podria fer aquesta xerrada. 

La vocal de Temps de trobades i Biblioteca diu que si al març es fa la 
xerrada sobre alimentació saludable, al maig es podria organitzar la 
xerrada sobre tecnologia, xarxes socials i límits. 

 
8. Informació reunions pressupostos participatius (Entorns escolars) 

 
Els vocals de Barris i Camins Escolars i de Lleure en Família expliquen que 
van participar a la Comissió de seguiment dels pressupostos participatius 
de la proposta de modificar els entorns escolars de l’Escola Pere IV i 
l’Institut Quatre Cantons i exposen que en 15 dies tindran una reunió amb 
BIMSA per transmetre idees dels canvis que es voldrien fer als Entorns 
escolars. Segons expliquen, l’Ajuntament ha planificat que els entorns 
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escolars estiguin finalitzats abans de l’abril del 2023 perquè és un projecte 
de mandat. 

El vocal de Lleure en Família diu que va assistir a una altra reunió que es 
va organitzar juntament amb l’Institut Quatre Cantons amb uns 
arquitectes per tal d’assessorar-se sobre els canvis que es podrien 
demanar fer als entorns escolars amb la idea de no només millorar el carrer 
Bilbao en el seu pas per davant de l’escola, si no millorar tot l’entorn de 
proximitat amb moltes idees diferents. Aquesta reunió es va fer per 
preparar amb detall la reunió amb BIMSA. En les properes reunions de 
Junta ens informaran de com avança aquest tema. 

 
9. Portes obertes 

 
La presidenta exposa que l’equip directiu de l’escola s’ha reunit amb la 
Comissió de gestió per tal que l’AMPA també participés a les jornades de 
portes obertes de l’escola. Aquest any hi hauran dues jornades de portes 
obertes: una en format virtual el dia 15 de febrer per exposar el projecte 
educatiu de l’escola a les famílies interessades i una altra en format 
presencial el dia 19 de febrer per ensenyar l’escola a les famílies. 
 
Per part de direcció es convida als representants de l’AMPA a participar a 
les dues jornades i es decideix que a la Jornada de portes obertes virtual 
participi un representant de la Comissió de Gestió per exposar breument 
els objectius i la filosofia de l’AMPA i després que qualsevol membre de la 
Junta de l’AMPA o que col·laborin a les diferents Comissions puguin 
participar a la jornada de portes obertes per acompanyar a l’escola i poder 
resoldre els dubtes que les famílies interessades poguessin tenir respecte 
al funcionament de l’AMPA. 
 
Es comenta que s’hauria de parlar amb l’Ester Portillo per veure si hi ha 
impresos tríptics informatius de l’AMPA per entregar a les famílies el dia 
de les portes obertes presencials. 
 
El vocal de Barris i Camins escolars celebra aquest canvi i comenta també 
que un cop que es van traient restriccions es podria començar a plantejar 
dintre del Consell Escolar la modificació del Pla d’obertura per anar obrint 
l’escola a les famílies. 
 
La representant de famílies del Consell escolar que assisteix a la reunió 
comenta que a la darrera reunió del Consell Escolar es va dir que s’estava 
esperant a que canviés la normativa per poder fer aquesta obertura 
general a les famílies i que de moment es permeten excepcions. Exposa 
que el proper Consell Escolar es farà al maig i es parlarà d’aquest tema. 
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La vicepresidenta i representant de l’AMPA al Consell Escolar fa un incís 
dient que s’ha de tenir en compte que la darrera reunió del Consell Escolar 
es va fer en ple boom de la sisena onada de la pandèmia degut a la variant 
òmicron i que en aquell moment no es podia parlar d’obrir el centre a les 
famílies quan s’estaven imposant noves restriccions per mirar de contenir 
aquesta onada. 
 
 

10. Precs i preguntes. 
 
La vicepresidenta exposa que s’ha rebut un correu de les famílies 
delegades de P5B respecte a un problema crònic que tenen amb una plaga 
de polls a la classe des de fa uns mesos demanant ajuda a l’AMPA per 
parlar d’aquesta problemàtica amb la direcció de l’escola. El vocal de 
Barris i Camins escolars creu que aquest tema l’han de tractar directament 
les famílies delegades amb la direcció de l’escola ja que és un tema que 
només afecta a una classe i no és una problemàtica genèrica de tota 
l’escola. La vocal de Pedagògica comenta que s’hauria de preguntar a 
Direcció sobre aquest tema perquè sembla ser que és recurrent. Finalment 
es decideix que es parlarà amb direcció per preguntar sobre aquest tema 
i que es respondrà a les famílies delegades que ho han de gestionar 
directament amb l’escola seguint els canals habituals i que si volen poden 
posar en còpia a l’AMPA per anar fent el seguiment del tema. 
 
El vocal de Lleure en família comenta que en pocs mesos arribarà la 
preinscripció a les extraescolars del proper curs 22-23 i que s’hauria de 
començar a parlar amb la Comissió d’extraescolars i el Tresorer per anar 
preparant les preinscripcions que aquesta vegada es farien a través de la 
nova eina Ampasoft des de P4 fins a 6è. 
 
El vocal de Barris i Camins escolar comenta que la propera reunió de la 
Comissió de patis està prevista per al proper 3 de març. 
 
 
Pròxima Junta: 9 de març del 2022 a les 19:00h 

 

ACORDS 
 
1. S’aprova per unanimitat mitjançant via telemàtica l’acta de la reunió 
de Junta anterior amb data 12 de gener del 2022. 
 
2. S’aprova, per 7 vots a favor i 4 abstencions, que Batukada pugui participar 
a la rua de Carnestoltes organitzada per la Coordinadora d’Entitats del 
Poblenou representant a l’AMPA de l’Escola PereIV i que si és necessari es 
puguin comprar unes samarretes per les 20 persones aproximadament que 
formen part de la Batukada. 
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3. S’acorda que es farà una comunicació a les famílies per informar dels dies 
i hores en les que podran passar per la secretaria de l’AMPA a recollir el premi 
de les butlletes de la Grossa de Cap d’any. 

 
4. S’acorda que la Comissió Pedagògica farà la neteja de la seva part dels 
armaris de l’AMPA i que la resta aniran un altre dia per continuar amb la resta 
dels armaris. 

5. S’acorda acabar de definir amb Cuina Justa una xerrada per a les famílies 
sobre Alimentació saludable durant el mes de març. 

6. S’acorda que a la Jornada de portes obertes virtual participi un 
representant de la Comissió de Gestió per exposar breument els objectius i 
la filosofia de l’AMPA i després que qualsevol membre de la Junta de l’AMPA 
o que col·laborin a les diferents Comissions puguin participar a la jornada de 
portes obertes per acompanyar a l’escola i poder resoldre els dubtes que les 
famílies interessades poguessin tenir respecte al funcionament de l’AMPA. 

7. S’acorda que respecte al mail que s’ha rebut per part dels delegats de P5B 
sobre la problemàtica que tenen amb els polls es parlarà amb direcció per 
preguntar sobre aquest tema i que es respondrà a les famílies delegades que 
ho han de gestionar directament amb l’escola seguint els canals habituals i 
que si volen poden posar en còpia a l’AMPA per anar fent el seguiment del 
tema. 

 

La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari, n’estenc aquesta 
acta. 

 
 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García 
 


