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A C T A  
REUNIÓ DE JUNTA 
AFA Escola Pere IV 

2021/2023 
 
Acta núm.: 12 
Caràcter: Ordinària 
Data: 21 de desembre de 2022 
Hora inici: 19  hores 
Hora final: 19:50 hores 
Lloc: 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 Pedagògica: Clara Martínez 
Vocal d’Extraescolars: Maria Casal 
 
 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA: 
 
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín 
Vocal de Barri i Camins Escolars: Ramon Maria Altissent 
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere 
Vocal de Diversitat: Marta Romero 
Vocal de Menjador: Carme Gil 
Vocal de Casals i Colònies: Elitza Ananieva 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’acta anterior 
2. Loteria La Dooble 
3. Comissió 6è 
4. Precs i preguntes 
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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 
16 de novembre de 2022.  
 
 

2. Loteria La Dooble 
 
El tresorer informa que no ha tocat cap premi a la Lotería La Dooble que 
jugava l’AFA del Pere IV. Comenta també que la recaptació d’aquest any 
ha estat similar o fins i tot una mica superior a la de l’any passat. 
 
Es van reservar 400 butlletes amb un preu de 5 € cada una (es jugaven 
4 € i 1 € era d’aportació a l’AFA) dels que es van vendre 391 (3 de forma 
on-line). 
 
En total els beneficis que s’han obtingut de la venda de les butlletes ha 
estat de 358 €, una mica més del que hi va haver l’any passat. 
 
Algun membre de la junta comenta que no ha acabat de quedar molt 
convençut amb aquesta nova loteria de La Dooble i que potser de cara 
a l’any que ve s’hauria de mirar si potser no es pot tornar a jugar la 
Grossa de Cap d’any. 
 
La vicepresidenta comenta que també s’ha de tenir en compte que 
aquesta nova loteria es més fàcil de gestionar per a les entitats. 

 
3. Comissió 6è 

 
La vocal de Festes diu que després de la petició que va fer una sòcia de si 
era possible fer una Comissió de sisè i que ella s’oferís a comentar-ho amb 
la resta de la Comissió de festes per veure si es podia fer una subcomissió 
dintre de la seva comissió, ho va comentar amb la resta de la Comissió de 
Festes i van decidir que no ho farien i exposa els motius. 
 
La presidenta també diu que no troba adient parlar de fer més comissions 
quan falta gent per cobrir les que ja existeixen i que per tant, si la gent 
vol que es facin activitats exclusives per a sisè, ho haurien de demanar a 
l’escola i que ho facin dintre de l’horari lectiu. 
 

4. Precs i preguntes 
 

La vocal de Pedagògica comenta que la Ballaruga d’aquest any serà el 
dissabte 17 de juny a la tarda. 
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La vocal de Temps de trobades i Biblioteca informa que s’ha organitzat una 
xerrada per al proper 18 de gener que tractarà sobre el bon ús de les 
pantalles. Es faria a les 17:30 hrs de forma presencial a l’escola i es comenta 
la possibilitat de que hi hagi acollida per facilitar que la gent hi pugui assistir. 
Diu que la comunicació es farà després de les vacances de Nadal. 

 

La vocal de Festes diu que Carnestoltes serà el proper dissabte 18 de febrer 
i diu que després de Nadal es comunicarà la temàtica. També informa que hi 
haurà camió, tot i que serà un altre diferent del que hi havia abans de la 
pandèmia on pujaran els alumnes de sisè amb una disfressa de temàtica 
diferent. 

 

Pròxima Junta: 17 de gener del 2023 a les 19:00 h. 

 

ACORDS 
 
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb data 19 
d’octubre del 2022. 
 
 
La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretari, n’estenc aquesta 
acta. 

 
La Presidenta     El Secretari 
                                                                    
 
 
Olga Torres      David García  


