ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2017/2019
Acta núm.: 13
Caràcter: Ordinària
Data: 26 de febrer de 2019
Hora inici: 19:40 hores
Hora final: 22:10 hores
Lloc: Sala Professors Escola Pere IV
ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Vicepresident: Òscar Rivas
Secretària en funcions i Vocal de Barri i Camins Escolars: Marga López
Tresorer: Jordi Graell
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

de Festes: Esther Díaz
Temps de Trobades i Biblioteca: Karina Piluso
d’Inclusiva: Marta Romero
de Casals i Colònies: Sílvia Abad
de Comunicació: Josep Maria Dempere
de Menjador: Carme Gil
d’Extraescolars: Maria Casal i Beatriz Laínez
de Pedagògica: Clara Martínez

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vocal de Lleure en Família: Francesc Morales
Secretària: Laia Santanach
ALTRES ASSISTENTS:
Comissió de Menjador: Montse Duran
Comissió d’Extraescolars: Leticia Armada, Nuria Marzo
Representant famílies al Consell Escolar: Ramon Maria Altisent
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Extraescolar d’anglès
Festa de la diversitat
AFAs 9 de març
Consell Escolar
Torn obert de paraula

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Les vocals de la comissió d’Extraescolars informen que el proveïdor
de l’extraescolar d’anglès, British Council (BC), ha comunicat canvis
en les condicions pel curs que ve que faran difícil la continuació de
tots els grups.
Antecedents:
 De l’observació de l’històric de les xifres d’inscripcions es conclou
que cada vegada el nombre d’inscrits a anglès és menor, arribant
aquest curs a haver de tancar el grup de 4t per manca d’inscrits.
 L’elevat cost del BC en comparació amb altres opcions sembla ser
un dels motius d’aquesta davallada en inscripcions.
Noves condicions del BC:
 El nombre mínim d’alumnes per formar grup passa de 8 a 10
 El nombre d’hores lectives passa de 60h a 75h (2.5 h setmanals
en comptes de les 2h actuals) amb el consegüent augment de
preu de 818€ a 1.147€ anuals.
Actualment només 3 grups dels 7 que fan anglès superen els 10
alumnes, 2 tenen just 10 i 2 estan per sota. Continuar l’activitat en
aquestes condicions no és viable, ja que deixa fora molts alumnes.
A més, l’augment de cost fa suposar que és probable que més
alumnes deixin l’activitat.
Per aquest motiu, la comissió ha començat la recerca d’un nou
proveïdor.
Opcions:
Kids&Us:
No fa classes a P3 per les escoles, la seva proposta només arriba fins
a 1r de primària, prova de nivell per alumnes a partir de 1r a superar
obligatòriament (sense garantir opertura de tots els grups), mínim
d’alumnes 4 i preu de 70€/1h mes (549€/curs).
International House:
Fan classes per P3, absorbirien a tots els alumnes per edat o grups
segons nivell, mètode similar al British, mínim d’alumnes 7 i preu
de:
30€/1h mes (270 €/curs)
58€/2h mes (522 €/curs)
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Ambdues escoles tenen presència destacada a les escoles de la zona
de Poblenou. Es descarten proveïdors més petits per la volatilitat en
les contractacions de professorat. Donat que el canvi és inevitable
per garantir la continuïtat de l’extraescolar, es procedeix a debatre
les condicions i es decideix per unanimitat el canvi a International
House.
El tresorer i la vocal d’Inclusiva destaquen la necessitat de negociar
les condicions pels alumnes amb NEE amb el nou proveïdor.
Es valorarà la possibilitat de donar continuïtat al grup de 5è amb BC.
Les vocals d’Extraescolars comenten que a l’espai migdia s’han creat
unes condicions favorables perquè nens de l’escola assisteixin a
classe a EZ English i que aquest fet va en contra de la nostra
extraescolar. Les vocals d’Extraescolars ho comentaran amb la
direcció de l’escola.
2. Festa de la Diversitat
La vocal de Menjador informa que l’escola s’ha ofert a pagar la
xocolatada que subministraria Cuina Justa. Encara i així, podria haver
algun problema pel fet d’haver-la de subministrar en dissabte. De ser
així s’estudiarien unes altres opcions com podria ser comprar-la ja
feta en algun comerç.
La vocal de Barri es compromet a començar a organitzar les
activitats per la festa del dia 23 de març via whatsapp de Junta.
3. AFAs 9 de març. Lileta del Poblenou.
La presidenta informa sobre la creació al barri d’una xarxa d’AFAs per
l’educació feminista. El nom que reben és la Lileta del Poblenou i
volen comptar amb representants de totes les AFAs del barri per
portar a terme accions per l’educació feminista a l’àmbit de les
escoles. La primera activitat de la Lileta serà una festa que tindrà lloc
el dia 9 de març.
En paral·lel, el membre del Consell Escolar Ramon Maria Altisent,
destaca que els estatuts del Consell recullen que hauria d’haver-hi un
impulsor per l’educació feminista.
Es debat la necessitat d’incorporar una figura dintre de la Junta per
encarregar-se de totes aquelles activitats destinades a generar
consciència d’igualtat de gènere i formar part de les activitats de la
Lileta. Finalment es decideix fer una crida per trobar una incorporació
que formaria part de la comissió de Barri.
4. Consell Escolar
El membre del Consell Escolar Ramon Maria Altisent procedeix a
revisar l’acta publicada de l’últim consell escolar amb els següents
temes a destacar potser no suficientment explicitats a l’acta
acordada amb l’escola:
 L’escola no valora la possibilitat de fer públiques les inversions
totals realitzades el passat curs ni la dotació per les inversions
previstes per aquest. Queden a disposició de les famílies amb
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cita prèvia amb la secretaria del centre però no es faran
públiques.
Aquestes xifres, que sí que s’han mostrat als membres del
Consell Escolar, mostren un pressupost per sobre de la dotació
del centre que ve del excés del pressupost del passat curs que
no s’ha gastat en la seva totalitat.
Respecte a l’assumpte de la reparació de la façana de la sala
Becket, des de l’AMPA es presentarà un escrit a l’Ajuntament
durant la setmana vinent per demanar una resolució urgent.

5. Torn obert de paraula










La presidenta informa que un alumne ha sigut expulsat
temporalment
d’una
activitat
extraescolar,
després
d’advertiments reiterats sobre faltes de comportament greus.
La reincorporació queda subjecta a una reunió amb la família.
La vocal de Pedagògica informa que alguna família que no
paga la quota de l’AMPA s’ha inscrit com a responsable d’un
grup de Ballaruga. S’acorda enviar un email a la família
recordant la necessitat de pagar la quota per participar en
l’activitat, encara que aquesta sigui oberta a tots els alumnes.
Arran d’aquest debat s’acorda també:
 Revisar les cobertures de les assegurances per
Ballaruga i extraescolars.
Responsables: vocals d’Extraescolars i vocal de Casals
i Colònies que passarà consulta a la FAPAC.
 Revisar els pagaments dels adults de Zumba que
provenen de fora de l’escola. Responsable: vocal
d’extraescolars.
La vocal de Casals i Colònies informa que finalment Diverjoc
no ha aconseguit una casa de colònies més gran i per tant es
manté
la
presentada
inicialment.
També informa que la reunió de casals serà finalment el 21 de
març.
La Presidenta informa que s’ha contactat amb un pare de 2n
que presentarà a l’AMPA UBinding (un programa de detecció
de dificultats lectores de la Universitat de Barcelona)
Les mares i pares del grup de música per adults han demanat
200 € per llogar equips necessaris per a l’actuació que faran
a la festa de fi de curs. S’aprova per unanimitat.
El Vicepresident informa que s’està promovent una
extraescolar per adults de running. Aquests contactaran amb
extraescolars.
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ACORDS
1. S’aprova per unanimitat el canvi de proveïdor de l’extraescolar
d’anglès de British Council a International House.
2. S’acorda buscar una o un responsable d’activitats d’igualtat de
gènere formant part de la comissió de Barri.
3. S’acorda dotar amb 200 € al grup de música per l’actuació de final de
curs. Quedem a l’espera de rebre els tres pressupostos d’acord al
procediment.
4. S’acorda la necessitat de pagar la quota de l’AMPA per poder
participar com a responsable de La Ballaruga, així com la resta
d’activitats organitzades des de l’AMPA. Es reflexarà convenientment
en els procediments.

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

La Secretària
en funcions

Ainhoa Gallardo

Marga López
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