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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2021/2023 

 
Acta núm.: 5 
Caràcter: Ordinària 
Data: 9 de març de 2022 
Hora inici: 19 hores 
Hora final: 21:45 hores 
Lloc: Reunió telemàtica via Google Meet 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Olga Torras 
 
Secretari: David García  

 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Nuria Ferrer 
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero  
 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Vicepresidenta: Maria Rosa Gili  
Tresorer: Lázaro Quintana 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Menjador: Sílvia Domènech 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: Carmen Gil, Roser Guart, Sílvia Abad, Julve 
Duran, Arit Akpan 
 
 
ORDRE DEL DIA 
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1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Informació sobre la proposta de millora de l’entorn escolar 
3. Sant Jordi solidari 
4. Ballaruga 22 
5. Avançament inici de curs escolar 22-23 a 5 de setembre 
6. Informació de la reunió de la Comissió de Patis 
7. Canvi de nom de la Comissió Inclusiva 
8. 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 
9 de febrer de 2022.  
 

2. Informació sobre la proposta de millora de l’entorn escolar 
 
El vocal de Barri i Camins Escolars exposa que la proposta de millora de 
l’entorn escolar que va ser finalista dels pressupostos participatius té 
una dotació de 250.000 € i una previsió d’estar acabada a l’abril del 
2023. També ens informa que aquest projecte no ha estat catalogat 
perquè hi hagi participació ciutadana. 
 
S’adjunta la presentació en pdf amb la proposta conjunta de reforma 
dels entorns escolars feta per l’Institut Quatre Cantons, l’Escola Pere IV, 
l’AFA Quatre Cantons i l’AMPA Pere IV. 
 

Presentació Entorns 
Escola Pere IV i Quatre Cantons.pdf 

 
A la reunió que s’ha tingut amb el Districte s’ha demanat el Carrer Bilbao 
pel seu pas davant de l’escola sigui Zona 30 i hi hagin radars 
pedagògics. Respecte als radars, els tècnics del districte no ho veuen 
clar perquè al final només són efectius uns 15 dies fins que la gent 
s’acostuma. 
 
Per part del districte es va anunciar que s’està estudiant la col·locació 
dels coixins berlinesos i es pintarà la zona pròxima del carrer Bilbao amb 
pintura groga que anunciï zona escolar. 
 
Pel que fa a l’ampliació de la vorera, serà molt petita per temes de 
fluvials i que ha d’haver un espai amb la parada de l’autobús, i es 
col·locaran bancs a l’espai ampliat.  
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Per part de l’equip PereIV/Quatre Cantons es va demanar millorar la 
il·luminació de la vorera perquè amb l’arbrat no es veu gaire i el Districte 
ho va considerar viable. 
 
També s’ha demanat per part de l’equip PereIV/Quatre Cantons que es 
naturalitzi el carrer Antic de València per tal que tot sigui vorera i 
peatonal i un pas de vianants més ampli al Carrer Bilbao amb Antic de 
València. 
 
Com a conclusió, s’ha vist que el carrer Antic de València era un eix poc 
mirat pel districte i s’hauria de fer una actuació per tal de fer un eix 
perquè és un carrer que connecta l’institut Maria Espinalt, el CAP 
Poblenou, Can Felipa, etc... 
 
El vocal de Barri i Camins Escolars exposa que l’estudi fet amb els 
arquitectes s’ha assumit per les parts implicades i que per part de 
l’AMPA s’hauria de fer una aportació de 200 € per pagar-lo. 
 
Es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat fer una 
aportació de 200 € per pagar l’estudi dels arquitectes. 

 
3. Sant Jordi Solidari 

 
La vocal de la Comissió Pedagògica exposa que s’ha tingut una idea per 
fer un acte solidari per Sant Jordi que exposa la Sílvia Abad, membre de 
la Comissió. 
 
Fins abans de la pandèmia, per Sant Jordi es venien llibres de segona mà 
a 1 euro i ara s’ha pensat en una altra possibilitat. S’ha contactat amb la 
residència Pere Relats (residència del barri) per tal de fer alguna cosa amb 
un dels col·lectius que més van patir el confinament a l’inici de la 
pandèmia: les persones grans que viuen a residències.  
 
Es parla amb la residència que la proposta seria que les famílies fessin un 
detall en format paper (un dibuix, un poema, un escrit...) per fer-lo arribar 
a les 120 àvies i avis que atenen a la residència.  
 
Es parlaria amb l’escola per tal que la proposta de Sant Jordi solidari fos 
conjunta entre AMPA i Escola i la Sílvia comenta que la persona 
representant de la residència es va oferir a donar suport per tal de fer 
difusió a les xarxes socials i també enviaria un vídeo amb les activitats 
que fan amb els avis i àvies per si pot servir  com a recurs per explicar 
l’activitat a les famílies. 
 
Per part de la Junta es veu molt bona iniciativa i s’espera que aquesta 
activitat es consolidi durant els propers anys per tal de poder ampliar-la. 
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Des de la Comissió Pedagògica s’exposa que explicaran tots els detalls de 
la proposta en una propera reunió amb l’escola. 
 
  

4. Ballaruga 22 
 
La vocal de la Comissió Pedagògica explica que la Comissió ja ha començat 
els preparatius de la Ballaruga d’enguany i ja s’ha tingut una reunió amb 
l’escola per tal de decidir les dates i el format. 
 
Respecte a la data, s’ha decidit que la Ballaruga d’enguany sigui el proper 
dissabte 18 de juny amb el següent format acordat amb l’escola: 
 

- Els assajos seran en espais oberts fora de l’escola, de la mateixa 
manera que van ser l’any passat. 

- Aquest any la Ballaruga ja no serà per grup bombolla i tornarà a ser 
per curs, podent-se barrejar els alumnes del mateix curs però 
diferent grup. 

- Les actuacions es farien en tres grups: infantil, mitjans (primer, 
segon i tercer) i grans (quart, cinquè i sisè). 

- El grup de sisè estaria a tota la Ballaruga per fer les presentacions 
i el fil conductor. 

- L’horari de la Ballaruga està pendent de confirmar fins que no 
estigui establert les activitats que fa la Comissió de Festes aquell 
dia. 

 
Finalment, la vocal de la Comissió Pedagògica exposa que tot i que aquest 
és el format que s’ha acordat ara, si en els propers mesos la situació 
millora i el protocol ho permet, es revisarà el format del dia de la Ballaruga 
conjuntament amb l’escola. 
 
També explica que poder penjar els decorats s’ha parlat amb una empresa 
per llogar una estructura que la muntaria i desmuntaria. 
 
El secretari pregunta si l’assegurança de l’AMPA cobriria qualsevol cosa 
que pogués succeir aquell dia amb l’estructura i es decideix preguntar a 
l’Esther Portillo per confirmar-ho. També es decideix parlar amb l’escola 
per tal que el dia del comiat de sisè ningú passi per sota de l’escenari ni 
toquin res del que hi hagi amb el suport de l’estructura. 
 
La vocal de la Comissió de Festes diu que tenen pendent fer una reunió 
amb l’escola per veure que es pot fer el dia de la festa de final de curs, 
però que des de la Comissió de Festes volen fer el màxim possible. Per 
aquest motiu, de moment ha parlat amb un tècnic pels inflables per tal de 
començar a mirar-ho per si finalment es poden posar, i el tècnic comenta 
que per tema de llicències i assegurances, estaria tot cobert si es 
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contractés el servei d’inflables per aquell dia. El vocal de Barris i Camins 
escolars comenta que el tècnic ha de tenir en compte que no es pot 
perforar el terra i la vocal de Festes diu que no es perforaria res a terra 
perquè els inflables estarien subjectats amb uns contrapesos. Igualment, 
comenta que un cop hagi parlat amb l’escola i tingui més informació, ho 
comentarà a la Junta en una propera reunió. 
 
 

5. Avançament inici de curs escolar 22-23 a 5 de setembre 
 
Es debat a la Junta sobre la decisió de l’avançament de l’inici escolar per 
al proper curs al dia 5 de setembre. 
 
Molts dels presents estan a favor de la iniciativa perquè ajuda a la 
conciliació i perquè consideren que els infants estan molt de temps 
desconnectats de l’escola durant l’estiu. Tot i que tot el mes de setembre 
hi hagi jornada intensiva, consideren que hi haurà servei de menjador i 
les extraescolars que hi haurien per a la tarda durant aquell mes. 
 
També hi ha alguna veu en contra perquè no veu clar el tema de la jornada 
intensiva durant tot el mes de setembre i perquè no queda tampoc clar 
com quedarà el tema de les extraescolars de la tarda (si seran gratuïtes 
per tothom, si seran obertes per a tots els infants o si hauran 
restriccions...). 
 
Es decideix no fer cap escrit respecte a aquest tema perquè encara no 
està tota la informació donada i no es veu tampoc necessari. 
 

6. Informació de la reunió de la Comissió de Patis 
 
El vocal de Barris informa que el passat 3 de març es va reunir la Comissió 
de Patis de l’escola i ara començarà la segona fase de reforma dels patis 
per tal de poder començar després de Setmana Santa. Dintre d’aquesta 
segona fase està previst posar un banc, més aparcaments de patinets, un 
circuit de sargantana horitzontal , etc. 
L’escola demana per aquesta segona fase la col·laboració de l’AMPA i es 
debat si dedicar la dotació AMPA que es va aprovar a l’Assemblea general 
del passat novembre dintre de l’aprovació dels pressupostos a fer aquesta 
inversió en la reforma de patis. La dotació era de 4000 € i la factura que 
ens proposen assumir es de 3983,32 €, tot i que podria haver alguna cosa 
que es canviés (com per exemple posar el sostre a les porteries). 
 
Es procedeix a la votació i es decideix per unanimitat dedicar els 
4000 € de dotació d’AMPA al projecte de reforma de patis plantejat 
per l’escola. 
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7. Canvi de nom de la Comissió Inclusiva 
 
La vocal de la Comissió Inclusiva informa que han decidit canviar el nom 
de la Comissió per Comissió de diversitat, i que el canvi serà efectiu 
properament.  
 

8. Precs i preguntes 
 
La vocal d’Inclusiva informa que s’ha decidit que la Festa de la diversitat 
es faria coincidir amb el dia de l’autisme el 2 d’abril, però que aquell dia 
no es faria només el dia de l’autisme, sinó que a la Festa estarien 
representades tot tipus de diversitats. 
 
El vocal de Barris i Camins Escolars exposa que de moment no hi ha 
terreny d’acampada per Lleure en família perquè els propietaris dels 
terrenys demanen una estada d’una setmana i ells només volen per un 
parell de dies. Diu que seguiran buscant un nou emplaçament on poder 
fer l’acampada. 
 
 
Pròxima Junta: 7 d’abril 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 9 de febrer del 2022. 
 
2. S’aprova per unanimitat fer una aportació de 200 € per pagar l’estudi dels 
arquitectes del projecte de millora dels entorns escolars. 
 
3. Es decideix no fer cap escrit respecte a l’avançament del curs escolar 22-
23 a 5 de setembre perquè encara no està tota la informació donada i no es 
veu tampoc necessari. 

4. Es decideix per unanimitat dedicar els 4000 € de dotació d’AMPA al projecte 
de reforma de patis plantejat per l’escola. 

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

 
 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García 
 


