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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 
AFA Escola Pere IV 

2021/2023 
 
Acta núm.: 9 
Caràcter: Ordinària 
Data: 21 de setembre de 2022 
Hora inici: 19  hores 
Hora final: 20:55 hores 
Lloc: Sala de Juntes Escola Pere IV 
 
 
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 Diversitat: Marta Romero 
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez 
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero  
Vocal de Menjador: Sílvia Domènech 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
 
 
ALTRES ASSISTENTS: 
 
Membres de les famílies: Emma Gispert, Laura Ruiz, Esther López 
 
 
ORDRE DEL DIA 
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1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Festa de benvinguda de l’AFA 
3. Renovació representant AFA al Consell Escolar 
4. Plataforma Educació Poblenou 
5. Loteria AFA Nadal 2022 
6. Modificacions pàgina web AFA 
7. Horaris secretaria AFA 
8. Extraescolars 22-23 
9. Informacions de les Comissions 
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 
2 de juny de 2022.  
 
 

2. Festa de benvinguda de l’AFA 
 
La vocal de Festes comenta que l’any 2019 es va fer una botifarrada per 
fer la festa de benvinguda de l’AFA per tal d’aconseguir captar gent i 
presentar-se a les famílies.  
 
Es planteja fer una festa de benvinguda diferent i la vocal de Festes 
comenta que es podria fer una festa amb pols Holi, barra de bar i 
aperitius senzills tipus patates fregides i olives. També es comenta que 
altres Comissions podrien fer activitats com per exemple pintacares, 
racó de pintura, etc... 
 
Alguns membres de la Junta tenen alguns dubtes amb fer una festa amb 
pols Holi perquè creuen que després pot ser molt complicat de netejar. 
La vocal de Festes diu que no és complicat i que només amb aigua es 
treuen fàcilment. 
 
Es procedeix a la votació i es decideix per unanimitat fer la festa 
de benvinguda amb temàtica Holi, barra i aperitius tipus Snack. 
 
Es demanarà a l’escola permís per fer la festa Holi al pati i també es 
demanarà el permís al Districte per tal que l’autoritzi. 
 
Es decideix que la festa es dugui a terme el dissabte 22 d’octubre al 
matí. 
 

 
3. Renovació representant AFA al Consell Escolar 
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La vicepresidenta i actual representant de l’AFA al Consell Escolar comenta 
que a partir d’ara les reunions de Consell Escolar passaran a fer-se de 
forma presencial i en un horari que és incompatible amb la seva feina, 
motiu pel qual no podria assistir a les reunions del Consell Escolar. Per 
aquest motiu, ho va exposar a la directora i després de comprovar que el 
seu càrrec no és electe sinó que per delegació, la directora li diu que es 
podria canviar de representant de l’AFA al Consell Escolar per una altra 
persona. 
 
Després de comentar-ho, la presidenta de l’AFA s’ofereix a ser ella la nova 
representant al Consell Escolar pels 3 anys que queden. 
 
Es procedeix a la votació i es decideix per unanimitat que la 
presidenta de l’AFA sigui la nova representant de l’AFA al Consell 
Escolar. 
 
 

4. Plataforma Educació Poblenou 
 
El vocal de Barri i Camins Escolars comenta que assisteix com a 
representant de l’AFA a les reunions de la Plataforma d’Educació del 
Poblenou i diu q a la darrera reunió es va parlar del dèficit de recursos que 
destina l’Administració per necessitats especials, drets LGTBIQ+, manca 
de vetlladors, etc... que fa que moltes vegades hagin de ser les AFA les 
que assumeixin despeses que no els hi corresponen. 
 
També comenta que s’ha parlat a la Revolta Escolars de l’avançament de 
l’inici escolar i de la calor que fa a les aules. 
 
 

5. Loteria AFA Nadal 2022 
 
El vocal de Barri i Camins Escolars comenta que s’han de començar a fer 
les gestions de les participacions de la Grossa de Nadal per poder 
gestionar-ho amb temps.  
 
Exposa que aquest any Loteries de Catalunya ha creat un nou model de 
loteria anomenada La Dooble i creada especialment per entitats i 
associacions amb un sorteig especial el 20 de desembre i que és diferent 
a la Grossa. Aquestes participacions es poden comprar on line directament 
per les famílies i si toca es tracta directament amb l’Administració. 
 
El tresorer comenta que l’únic dubte que li planteja és que veu que la 
Grossa té un màrketing que potser no té La Dooble al ser un format tan 
nou. 
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Un cop comentat amb un petit debat, es decideix votar si es canvia a La 
Dooble o si es continua fent amb la Grossa. 
 
Es procedeix a la votació i es decideix per unanimitat que aquest 
any es provi el nou format de participacions de La Dooble. 
 
 

6. Modificacions pàgina web AFA 
 
La presidenta de l’AFA comenta que la pàgina web té coses molt 
desfasades o amb informació incorrecta i amb referències a AMPA en 
comptes d’AFA. Tampoc es fa referència a les cookies quan s’accedeix a 
la pàgina web. 
 
Diu que parlarà amb el vocal de Comunicació per tal de fer les 
modificacions oportunes a la pàgina web i una de les famílies que assisteix 
a la reunió diu que s’ofereix a entrar a la Comissió de comunicació per 
ajudar i començar a fer traspàs. 
 
També es comenta que potser es podria simplificar la informació que 
apareix a la pàgina web per tal de no col·lapsar a les famílies amb molta 
informació. 
 

7. Horaris secretaria AFA 
 
Es comenta que un cop que l’escola ja s’han deixat de prendre les mesures 
COVID a les escoles i que tot torna a ser com abans de la pandèmia, 
s’haurà de parlar amb l’Esther Portillo per tal d’establir de nou l’horari que 
ha de fer i així actualitzar la pàgina web amb l’horari correcte. 
 
La presidenta diu que després de fer la consulta a la gestoria, amb data 
01 de setembre de 2020 l’Esther té un contracte de 30 hores a la setmana 
amb 6 hores diàries. Es comenta que es reunirà amb ella per decidir 
l’horari que serà d’acord amb les necessitats de l’AFA. 
 
Respecte a la Iolanda, es comenta que el seu contracte és de 15 hores a 
la setmana. 
 

8. Extraescolars 22-23 
 
Les vocals d’Extraescolars comenten que a l’extraescolar de piscina hi ha 
infants amb necessitats especials als quals se’ls ha atorgat la subvenció 
Esport inclou que proveeix un monitor d’esport per donar-los suport a 
l’activitat. Per part de l’AFA es demanarà una subvenció per un monitor 
d’acompanyament i que ajudi aquests infants als vestuaris. 
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També comenten que hi ha alumnes becats per a les activitats esportives 
que fa CET10 però que no estan pagant ni l’AFA ni la gestió 
d’extraescolars. Es mirarà qui no està al corrent de pagament o si la 
família és sòcia per tal de prendre mesures. 
 
La presidenta de l’AFA comenta que hi ha famílies que ja no formen part 
de l’escola Pere IV però que participen a les extraescolars d’adults pagant 
la gestió d’extraescolars i la mensualitat sense ser sòcies de l’AFA perquè 
els seus fills o filles ja han deixat l’escola. Es procedeix a un petit debat 
sobre si aquestes famílies han de seguir poder participant a aquestes 
extraescolars d’adults. 
 
Es procedeix a la votació i es decideix per unanimitat que sí podran 
fer seguir fent les extraescolars però NOMÉS d’ADULTS i sempre 
tenint en compte que tindran prioritat les famílies que sí formen 
part de la comunitat educativa de l’escola Pere IV. 
 
 

9. Informacions de les Comissions 
 
El vocal de Lleure en família comenta que hi hauran excursions durant la 
tardor. 
 
La vocal de Festes comunica que aquest any tenen la previsió de fer totes 
les festes i activitats que es feien abans de la pandèmia. 

 

10. Precs i preguntes 
 
La vocal de Menjador pregunten si a partir d’ara les reunions tornaran a 
ser només presencials o si es plantegen fer híbrides i es comunica que per 
temes organitzatius es faran només presencialment amb connexió 
telemàtica amb algun o alguna vocal que no pugui assistir de forma 
excepcional. 
 
Pròxima Junta: 19 d’octubre del 2022 a les 19:00 h. 

 

 

ACORDS 
 
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb data 2 
de juny del 2022. 
 
2. S’aprova per unanimitat fer la festa de benvinguda de l’AFA amb temàtica 
Holi, barra i aperitius tipus snacks. 
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3. S’aprova per unanimitat que la presidenta de l’AFA sigui la nova 
representant de l’AFA al Consell Escolar. 

4. S’aprova per unanimitat que aquest any es faci servir les participacions de 
La Dooble per al Nadal. 
 

5. S’aprova per unanimitat que les famílies que ja no formen part de l’Escola 
Pere IV només puguin participar a les extraescolars d’adults i sempre tenint 
en compte que tindran preferència les famílies que sí formen part de la 
comunitat educativa de l’Escola Pere IV. 
 

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

 
 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García 
  


