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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 

AMPA Escola Pere IV 
2021/2023 

 
Acta núm.: 7 
Caràcter: Ordinària 
Data: 11 de maig de 2022 
Hora inici: 19:10 hores 
Hora final: 21:35 hores 
Lloc: Reunió presencial al gimnàs i telemàtica via Google Meet 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Presidenta: Olga Torras 
 
Tresorer: Lázaro Quintana 
 
Secretari: David García  

 
Vocal de Festes: Esther Díaz 
Vocal Temps de Trobades i Biblioteca: Nuria Ferrer 
Vocal de Diversitat: Marta Romero, Nuria Viu 
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: 
 
Vicepresidenta: Maria Rosa Gili 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: Carme Gil, Elisabet Verdaguer, Arit Akpan, 
Elisabeth 
 
 
ORDRE DEL DIA 
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1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Mesures Covid per al darrer trimestre del curs 
3. Samarretes Lluitem per l’Educació Pública 
4. Acampada 2022 – Alòs de Balaguer (reserva terreny i aportació AMPA) 
5. Tancament Sant Jordi Solidari 
6. Ballaruga ‘22 
7. Inflables festa final de curs 
8. Assemblea general Final de curs 
9. Armaris AMPA 
10.Precs i preguntes 

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

 
El secretari exposa dues rectificacions que s’han de fer a l’acta anterior 
i s’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de la Junta anterior amb 
data 7 d’abril de 2022.  
 
 

2. Mesures Covid per al darrer trimestre del curs 
 
Aquest punt del dia no es pot tractar per absència del vocal de Barris i 
Camins Escolars, que va ser qui va proposar-lo. 
 

 
3. Samarretes Lluitem per l’Educació Pública 

 
El secretari exposa que s’ha rebut un correu de la direcció de l’Escola 
informant que tots els dimecres els professors i les professores portaran 
una samarreta groga amb el text Lluitem per l’Educació Pública i pregunta 
a l’AMPA si volen col·laborar en informar a les famílies per tal que si volen 
una samarreta la demanin i se li comuniqui a l’escola per tal de fer la 
comanda. 
 
Es debat què s’ha de fer i algunes persones pensen que ha de ser l’escola 
qui enviï un mail o avís a les famílies per tal d’informar a les famílies que 
hi ha aquesta opció i que ho gestionin directament, i altres membres de 
la Junta opinen que es pot enviar des dels mitjans de comunicació de 
l’AMPA (web, app, mail) un avís a les famílies, i o bé recollir les demandes 
de samarretes i enviar a l’escola perquè facin la comanda o bé que enviïn 
la petició directament a l’escola. 
 
Es procedeix a la votació i s’arriba a un empat a 5 entre que sigui 
l’AMPA qui ho gestioni o sigui l’escola qui enviï l’avís a les famílies 
i gestioni directament la petició de les samarretes. La presidenta 
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fent ús del seu vot de qualitat decideix que sigui l’escola qui enviï 
l’avís a les famílies i gestioni directament la petició de les 
samarretes. 
 
 

4. Acampada 2022 – Alòs de Balaguer (reserva terreny i aportació 
AMPA) 
 
El vocal de Lleure en família informa que s’ha reservat el terreny per fer 
l’acampada a Alòs de Balaguer el primer cap de setmana de juliol, on està 
previst fer excursions per la zona i on els hi faran el dinar allà. A 
continuació explica que s’ha de pagar els 350 € aproximats que costa fer 
la reserva del terreny i que és l’aportació que fa l’AMPA i el tresorer 
comenta que farà la transferència en breu. 
 
S’acorda que en breu es farà una comunicació a les famílies per tal que 
s’animin a apuntar-se a l’acampada d’estiu de la Comissió de Lleure en 
família. 
 
La vocal de Diversitat pregunta si hauria l’opció d’anar el divendres en 
comptes del dissabte per aprofitar un dia més i el vocal de Lleure en 
Família comenta que ho comentarà internament a la Comissió i informarà 
de si és possible. 
 
 

5. Tancament Sant Jordi Solidari 
 
La vocal de Pedagògica comenta que la Fundació Pere Relats va fer un 
vídeo d’agraïment amb els avis i les àvies que havien rebut els dibuixos i 
les postals dels nens i nenes de l’escola, que s’ha fet arribar a l’escola per 
tal que se’ls hi ensenyi. La vocal agraeix el suport de les famílies per 
aconseguir aquest èxit de participació en la recollida dels dibuixos i els 
poemes tot i que lamenta que només dues nenes de sisè van fer el vídeo 
que es va enviar als avis i àvies. També diu que per un tema de drets 
d’imatge el vídeo no es pot publicar però que ha rebut el permís de la 
fundació per poder-lo ensenyar a la Junta de l’AMPA. Malgrat intentar-ho, 
per problemes tècnics no es pot ensenyar el vídeo. 
 
La presidenta també agraeix a la Comissió Pedagògica tota la tasca feta 
amb el Sant Jordi Solidari. 
 
Una família comenta que aquest vídeo no s’ha ensenyat a la classe del seu 
fill i la vocal respon que ho consultarà amb l’Escola. 
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6. Ballaruga ‘22 

 
La vocal de pedagògica comenta que va tenir una reunió molt positiva 
amb l’escola per veure les directrius que haurien de regir i explica que 
després de llegir-les i exposar-ho a l’escola, la Ballaruga del 2022 serà 
força semblant a la del 2019.  
Comenta que les entrades a la pista s’haurà de fer de forma esglaonada 
per evitar aglomeracions i s’ha decidit el següent: 
 

- Els nens i nenes ja vindran amb el vestuari i maquillatge de casa 
- Respecte als horaris esglaonats, en primer lloc entraran les famílies 

de les classes de sisè perquè és la seva última Ballaruga i que així 
puguin estar endavant, a continuació entrarà infantil, després 
primària i per últim les famílies de les classes de cinquè perquè a 
l’any següent seran els primers a entrar. 

- Es calcula que el total d’assistents entre famílies, organitzadors i 
participants serà d’unes 700 persones i entraria dintre del límit 
d’aforament permès. 

També exposa que s’està preparant una reunió amb les persones 
responsables de grup per tal d’explicar els timings i l’organització de la 
Ballaruga. 

Seguidament explica que no hi ha suficients cadires per totes les persones 
que assistiran a la Ballaruga perquè entre l’escola i l’Institut Quatre 
Cantons hi haurà disponibles unes 400 cadires i a més, s’està esperant 
que l’Institut confirmi si ens deixaran les cadires. Respecte a aquest últim 
punt, el vocal de Lleure en família diu que es posarà en contacte amb 
l’Institut per tal que donin una resposta. 

S’explica que abans es demanaven a la Coordinadora o a altres escoles 
del barri i s’havien d’anar a buscar, però la vocal de Festes exposa que 
ara ja no es pot comptar amb el camió que hi havia abans. 

Per tots aquests motius, la vocal de Pedagògica pregunta si es podria 
buscar una empresa per llogar unes 200 cadires i que les puguin portar a 
l’escola. 

La vocal de Festes comenta que ella per la seva banda ha demanat 
pressupost a 3 empreses diferents perquè pel sopar també poden fer falta 
i està esperant pressupost. 

Una família pregunta si es podrien fer servir les cadires grans del menjador 
i les vocals de Pedagògica i Festes li responen que aquelles cadires només 
estan previstes com a romanents en cas de necessitat. 

Una família comenta que respecte a la poca participació dels alumnes de 
sisè al vídeo que es va fer als avis i àvies, potser no es va apuntar gairebé 
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ningú perquè la comunicació es va fer tot just al començar la Setmana 
Santa i que potser s’hauria d’haver fet una comunicació més intensa i amb 
més temps que no fos durant la Setmana Santa.  

Es procedeix a la votació i s’acorda per unanimitat llogar les 
cadires necessàries per a la Ballaruga i la Festa Final de curs. 

La vocal de Pedagògica demana ajuda a la junta per al dia de la Ballaruga 
per col·locar les cadires i diu que l’horari seria a les 15:30 hrs. En cas de 
no tenir suficient quòrum amb la Junta, demanaria ajuda a les famílies. 

El tresorer també informa que ja ha fet les transferències a les persones 
responsables de grup. 

La vocal de Diversitat pregunta si s’informarà del timing d’entrada a les 
famílies a la Ballaruga i la vocal li diu que sí. 

 
 

7. Inflables festa final de curs 
 
La vocal de Festes comenta que l’empresa que fa el muntatge dels 
inflables i que aquest any ha canviat i és DIVERMAX, certifica que el 
muntatge dels inflables està ben fet. 
 
També diu que l’empresa diu que si es vol hi ha l’opció que un enginyer 
certifiqui també aquest muntatge i té un cost aproximat de 150 €. 
 
Es debat sobre si és necessari o no fer aquest certificat addicional quan ja 
es tindrà el certificat de l’empresa que els posa. 
 

Es procedeix a la votació i s’acorda per 1 vot a favor, 2 abstencions 
i 7 vots en contra NO contractar un enginyer per fer la doble 
certificació perquè l’empresa que posa els inflables ja fa una 
certificació. 

 
 

8. Assemblea general final de curs 
 
El secretari informa que s’ha de decidir una data per l’Assemblea general 
de final de curs i que de cara a la propera junta s’han de decidir els punts 
del dia que contindrà aquesta Assemblea. 
 
En un principi es decideix que l’Assemblea general es durà a terme el 
dilluns 20 de juny a les 19 hrs només en format presencial al gimnàs de 
l’escola i es confirmarà la data a la següent Junta. 
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Les vocals de Diversitat aprofiten per dir que una de les dues (Núria) 
deixarà l’escola a final de curs i també la vocalia i l’altra vocal comenta 
que potser es portarà a l’Assemblea la possibilitat de dissoldre aquesta 
Comissió ja que entenen que la Diversitat ha d’estar ja present a les  
 
diverses Comissions de l’AFA. Igualment, comenten que ho exposaran a 
l’Assemblea per si alguna persona volgués entrar a la Comissió com a 
vocal substituïnt a la Núria. 
 
 

9. Armaris AMPA 
 
La presidenta informa que s’han comprat i col·locat dos nous armaris al 
despatx de l’AMPA i la idea és endreçar al màxim el despatx i llençar tot 
allò que no es necessiti. 
 
La vocal de Pedagògica diu que ja han fet la neteja de les seves coses i 
que han guardat el que és necessari incloent alguns llibres que es veurà 
si el proper curs es faran servir si es fa el Sant Jordi Solidari que es feia 
abans de la pandèmia. 
 
Es seguirà fent neteja de la resta de coses que hi ha al despatx i també 
s’intentarà fer inventari. 
 
 

10. Precs i preguntes 
 
La vocal de Festes comenta que hi ha una factura impagada a l’empresa 
de neteja de l’any 2019 que no es va pagar perquè s’havien facturat més 
hores de les que s’havien estat. Per aquest motiu, ara s’ha trobat que 
l’empresa de neteja s’ha negat a venir a fer la neteja el cap de setmana 
de la Ballaruga i la festa final de curs motiu pel qual s’haurà de buscar una 
empresa de neteja que vingui aquell dia a fer la neteja.  
 
També comenta que la Comissió de Festes voldria fer uns Eco-gots per a 
la festa final de curs per tal que siguin reutilitzables i així que sigui tot 
més ecològic. Es mirarà a veure si es pot tirar endavant. 
 
La presidenta comenta que per part de l’ampasoft ja s’ha fet la formació 
a l’Esther Portillo i a ella mateixa per tal que es puguin crear les diferents 
extraescolars i que s’haurà d’enviar un mail o alguna comunicació dient a 
les famílies que han d’estar registrades a ampasoft per poder fer les 
inscripcions a les extraescolars. La Comissió d’Extraescolars diu que 
enviarà un manual a les famílies per tal que sàpiguen com fer-ho. 
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També es comenta que de cara al curs que ve es parlarà amb l’Esther 
Portillo per definir les tasques, horaris i també els de la Iolanda per veure 
si pot donar suport a l’Esther amb alguna de les tasques que fa 
actualment. 
 
 
 
El tresorer també diu que no li agrada gaire la decisió d’avançar la segona 
quota de l’AMPA per a les famílies que facin extraescolar per tenir una 
garantia en cas de donar-se de baixa i comenta que es podria canviar. La 
Comissió d’Extraescolars informa que això es va decidir en Assemblea 
general i que per poder canviar-ho s’hauria de portar a l’Assemblea. El 
tresorer comenta que ho proposarà com a punt del dia de la propera 
Assemblea. 
 
La vocal de l’extraescolar de bàsquet comenta que ha fet la consulta a 
CET10 sobre qui es fa càrrec dels desperfectes que hi ha durant els Patis 
Oberts i la resposta que va tenir és que ho paga CET10 de la partida 
d’extraescolars. La vocal de Festes exposa que a ella li consta que no és 
així segons li ha dit el coordinador de Patis Oberts i es decideix que el 
coordinador de CET10 ho parli amb el Coordinador de Patis Oberts per tal 
d’aclarir-ho. 
 
La vocal de Pedagògica comenta que s’està plantejant amb l’Escola fer 
una recollida d’aliments el dia de la Ballaruga i que ho acabarà de 
concretar més endavant. 
 
 
Pròxima Junta: 2 de juny 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’arriba a un empat a 5 entre que sigui l’AMPA qui gestioni la petició de 
samarretes Lluitem per l’Educació Pública o sigui l’escola qui enviï l’avís a les 
famílies i gestioni directament la petició de les samarretes. La presidenta fent 
ús del seu vot de qualitat decideix que sigui l’escola qui enviï l’avís a les 
famílies i gestioni directament la petició de les samarretes. 
 
3. S’acorda que en breu es farà una comunicació a les famílies per tal que 
s’animin a apuntar-se a l’acampada d’estiu de la Comissió de Lleure en 
família. 
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4. S’acorda per unanimitat llogar les cadires necessàries per a la Ballaruga i 
la Festa Final de curs. 

5. S’acorda per 1 vot a favor, 2 abstencions i 7 vots en contra NO contractar 
un enginyer per fer la doble certificació perquè l’empresa que posa els 
inflables ja fa una certificació. 

 

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

 
 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García 
 


