
 

1 
 

 
 

 

A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2021/2023 

 
Acta núm.: 6 
Caràcter: Ordinària 
Data: 7 d’abril de 2022 
Hora inici: 19:20 hores 
Hora final: 20:40 hores 
Lloc: Reunió presencial al gimnàs i telemàtica via Google Meet 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Olga Torras 
 
Vicepresidenta: Maria Rosa Gili 
 
Secretari: David García  

 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Nuria Ferrer 
Vocal de Diversitat: Marta Romero 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero  
Vocal de Menjador: Sílvia Domènech 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
  
Tresorer: Lázaro Quintana 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: Òscar Monclús, Elisabet Verdaguer 
 
 
ORDRE DEL DIA 
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1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Festa fi de curs 21-22 
3. Extraescolars 22-23 
4. Sant Jordi Solidari 
5. Resum balanç i estat de comptes 
6. Aportació llibres de lectura curs 21-22 
7. 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 març de 2022.  
 

2. Festa fi de curs 21-22 
 
La vocal de Festes comenta que ha tingut una reunió amb la direcció de 
l’escola respecte a la festa de fi de curs i ha estat molt positiva. Comenta 
que amb les mesures covid que hi hagi en aquell moment es farien els 
inflables, la Ballaruga i el sopar de germanor, tal i com es feia abans de 
la pandèmia. Ara mateix hi hauria restricció d’aforament segons els 
metres quadrats del pati, però que quan quedi poc temps per al 18 de 
juny es tornarà a revisar amb la direcció de l’escola quines són les 
mesures que hi ha en aquell moment vigents. 
 
També comenta que aquest any es tornaran a fer les samarretes que es 
regalaran als alumnes de sisè i que ja parlarà amb el tresorer per fer la 
compra. 
 
Respecte a la Ballaruga, la vocal de Pedagògica comenta que es voldria 
fer en un sol bloc com es feia abans de la pandèmia, però que també es 
veurà quan quedi poc temps. 

 
3. Extraescolars 22-23 

 
En primer lloc, les vocals d’Extraescolars exposen el calendari de les 
inscripcions de les extraescolars del proper curs: 
 

- Del 18 al 27 de maig: Inscripcions mitjançant la web 
- 9 de juny: Llistat provisional 
- Del 9 al 13 de juny: Revisió famílies 
- Del 14 al 16 de juny: Sorteig i ajustos 
- 17 de juny: Llistats definitius 

 
Les vocals d’extraescolars comenten que després de Setmana Santa 
contactaran amb les empreses per acabar d’organitzar les extraescolars i 
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diuen que les inscripcions ja es faran a través d’ampasoft. També 
comenten que el proper curs no s’oferirà l’extraescolar de manualitats, 
almenys amb l’empresa que ho ha fet fins ara perquè ha deixat de fer-ho 
a mig curs. 
 
A continuació, comenten que abans de la pandèmia es pagava la segona 
quota de l’AMPA del curs següent al maig/juny anterior a totes les famílies 
que fessin inscripcions a extraescolars, per tal de tenir una garantia de les 
famílies que no es donarien de baixa durant el curs  i així garantir la 
continuïtat. Durant la pandèmia es va deixar de fer però ara que en 
principi les extraescolars es podran fer amb normalitat, les vocals 
d’extraescolars demanen que es torni a fer aquest pagament anticipat.  
 
Abans de procedir a la votació, el vocal de Barris i Camins escolars 
pregunta si es penalitzaria a les famílies que deixessin l’extraescolar d’aula 
d’estudi per poder fer els assajos de Ballaruga a final de curs i li responen 
que en aquest cas no. 
 
Es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat que es torni a 
fer el cobrament de la segona quota del curs anterior per anticipat. 
 
La vocal de Diversitat demana tenir una reunió amb les vocals 
d’Extraescolars per tal de coordinar el missatge que les extraescolars han 
de ser inclusives. 
 
A continuació, es comenta la queixa de les famílies respecte a 
l’extraescolar de Bàsquet, perquè hi ha molta demanda i hi ha molts 
infants que estan apuntats a les extraescolars i no van als partits.  
Aquestes famílies demanen posar un límit de partits que es poden perdre 
durant el curs i si no es compleix aleshores donar de baixar al nen o nena 
de l’extraescolar. El vocal de Barris i Camins Escolars diu que hi ha infants 
que només volen fer els entrenaments i no els partits, però tampoc és un 
número tan gran i que potser es podria ampliar la ràtio en un o dos infants 
per tal d’evitar això. 
La responsable de Bàsquet comenta que l’extraescolar és de 3 dies i no 
de 2 dies perquè s’ha d’incloure també el dia de partit i diu que el que 
s’hauria de fer és explicar molt bé a la gent que apuntés als seus fills i 
filles a aquesta extraescolars que els nens i nenes també han d’anar el dia 
de partit. 
La vocal de Diversitat comenta que a partir de P5 ja fan partits i com que 
a altres escoles no hi ha aquesta extraescolar a P5, moltes vegades els 
infants de P5 s’enfronten a infants de Primer i això és complicat de 
gestionar perquè són més grans. Aleshores demana plantejar el partit 
d’una manera que els infants de Primer entenguin que juguen amb infants 
més petits, i que sigui una mica didàctic. 
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La vocal de Temps de Trobades i Biblioteca pregunta si el curs que ve 
s’oferirà l’extraescolar de piscina a infantil. Les vocals d’Extraescolars 
comenten que s’intentarà oferir, però que dependrà de si es mantenen els 
horaris esglaonats i a quins cursos afectaria. En cas de mantenir-se diu 
que parlarien amb Can Felipa per veure si es pot adaptar o no. 
 
També es pregunta si s’ha pogut salvar l’extraescolar de Batukada per 
aquest curs i les vocals d’Extraescolars responen que després de fer la 
petició, es van donar d’alta 3 persones de manera que s’ha pogut mantenir 
fins a final de curs. 
 
Finalment es pregunta si aquest curs es farà el tastet d’extraescolars que 
es feia abans de la pandèmia i les vocals responen que no. 
  

4. Sant Jordi Solidari 
 
La vocal de la Comissió Pedagògica explica que l’escola ha acceptat la 
proposta de Sant Jordi Solidari per fer-la conjuntament entre AMPA i 
Escola, de manera que aquesta setmana els nens i nenes sortiran amb la 
plantilla on faran el dibuix i poema per als avis i àvies i també sortirà tota 
la informació a l’Info de l’escola d’aquesta setmana. 
 
Quan es torni de Setmana Santa es farà un recordatori i es farà el vídeo 
per presentar als avis i àvies de la residència.  
 
Tota la Junta exposa la seva satisfacció per aquesta bona iniciativa que ha 
tingut la Comissió Pedagògica. 
 
La vocal de Festes comenta que per Sant Jordi s’intentarà fer també la 
foto dels grups que es feia abans de la pandèmia per després posar-la a 
la venda, però que ja es veurà si finalment es pot fer o no. 
 
 

5. Resum balanç i Estat de comptes 
 
La presidenta comenta que respecte a la reforma de patis i l’aportació 
AMPA, hi havia aprovats als pressupostos una aportació de fins a 4000 €, 
però que la factura que ha fet arribar l’escola era superior, de manera que 
se li comentarà que l’import d’aquesta factura que es pot pagar és fins a 
4000 €. 
 
El vocal de Barris i Camins Escolars comenta que en el futur es pot ampliar 
l’aportació AMPA en una propera Assemblea general però per fer alguna 
cosa que puguin aprofitar les famílies, com per exemple renovar les taules 
del pati que es dedicaven per fer les festes d’aniversari abans de la 
pandèmia. 
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La presidenta també exposa que el benefici final de la loteria de Nadal ha 
estat de 748,50 € i diu que aquests diners es podrien dedicar per exemple 
a la renovació de les taules que ha exposat el vocal de Barris i Camins 
Escolars. 
 
Es procedeix a la votació i s’aprova per unanimitat que aquest 
benefici es destini a renovar les taules del pati que es feien servir 
per les famílies a les festes d’aniversari, i es decideix que es 
buscarà un pressupost per presentar en una propera Junta per tal 
que després sigui aprovat en l’Assemblea general i veure així si es 
poden estrenar al proper curs escolar. 
 
També sorgeix la pregunta de qui assumeix el cost dels desperfectes que 
puguin succeir durant els Patis Oberts dels dissabtes al matí i es comenta 
que sempre que el desperfecte sigui degut als Patis Oberts, ho assumiria 
l’Ajuntament i en cap cas l’escola. La responsable de l’extraescolar de 
Bàsquet comenta que farà la consulta per confirmar aquest punt. 
 
Revisant els comptes, el vocal de Barris i Camins Escolars es queda molt 
sorprès de que els rebuts retornats siguin per un valor de 4642,50 € i 
comenta que això s’hauria de mirar de gestionar i parlar-ho a la propera 
Junta per tal de parlar amb l’Esther Portillo i veure com es pot solucionar. 
 
La vocal de Pedagògica també comenta que a ampasoft li surten tots els 
rebuts d’extraescolars com a pendent de pagament i el vocal de Lleure en 
família comenta que l’Esther Portillo hauria de marcar a l’ampasoft com a 
pagats els rebuts que així ho hagin estat.  
 
La vocal d’Extraescolars també comenta que també hi ha impagaments 
de les extraescolars però que elles no tenen aquesta informació i que 
aquesta informació la tenen l’Esther i el tresorer. Es comenta que el 
tresorer hauria de parlar amb l’Esther i veure com gestionar tots els rebuts 
impagats per tal de poder procedir al seu cobrament.  
 
Des d’Extraescolars comenten que elles creuen que l’Esther necessita una 
formació sobre ampasoft per tal de veure tots aquests temes i perquè a 
més les inscripcions de les extraescolars també s’hauran de fer a través 
d’aquesta plataforma i s’haurien de preparar per donar-les d’alta. 
 
Es decideix que es demanarà a ampasoft que li donin una formació a 
l’Esther per poder gestionar millor aquesta nova eina. 
 

6. Aportació llibres de lectura curs 21-22 
 
La presidenta comenta que des de l’escola s’ha demanat si aquest any 
l’AMPA farà l’aportació que cada any fa respecte als llibres de lectura del 
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curs (el 50% de la despesa) i que en aquest cas puja a uns 400 € 
aproximadament. 
 
Es procedeix a la votació i es decideix per unanimitat fer 
l’aportació per als llibres de lectura. 
 
 

7. Precs i preguntes 
 
El vocal de Lleure en Família comenta que el 24 d’abril es farà una excursió 
a Sant Miquel de Fai i que s’intentarà fer una altra excursió per compensar 
la que no es va poder fer a l’hivern. 
 
La vocal de Pedagògica comenta que les inscripcions a la Ballaruga estan 
anant molt bé i que finalment el 95% de grups hi participaran aquest any. 
 
 
Pròxima Junta: 11 de maig del 2022 a les 19:00 h. 

 

ACORDS 
 
1. S’aprova per unanimitat mitjançant via telemàtica l’acta de la reunió 
de Junta anterior amb data 9 de març del 2022. 
 
2. S’aprova per unanimitat que es torni a fer el cobrament de la segona quota 
del curs anterior per anticipat. 
 
3. S’aprova per unanimitat que el benefici de la loteria de Nadal es destini a 
renovar les taules del pati que es feien servir per les famílies a les festes 
d’aniversari, i es decideix que es buscarà un pressupost per presentar en una 
propera Junta per tal que després sigui aprovat en l’Assemblea general i veure 
així si es poden estrenar al proper curs escolar. 

4. Es decideix per unanimitat fer l’aportació corresponent a AMPA dels llibres 
de lectura del curs 21-22. 

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

 
 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García 
 


