ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 3
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de gener de 2020
Hora inici: 19:30 hores
Hora final: 21:00 hores
Lloc: Sala Professors Escola Pere IV
ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Vicepresident: Òscar Rivas
Secretària: Marga López
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García i Karina Piluso
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu i Susana Iniesta
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere
Vocal de Menjador: Elisabet Verdaguer
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez
Vocals de Lleure en Família: Sergi Martín
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Tresorer: Jordi Graell
Vocal de Festes: Esther Díaz
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero i Beatriz Laínez
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 12 de desembre del
2019.
Procediment de contractació de personal.
Factura llibres 1r i 3r
Subvencions 2020
Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb data
12 de desembre del 2020.
2. Procediment de contractació de personal.
Després de les últimes experiències es fa palesa la necessitat d'establir
un procediment per informar al treballador afectat sobre l'exhauriment
del seu contracte.
Per tant, s'acorda que tant la contractació com l'acomiadament de
personal al servei de l'AMPA haurà de quedar a càrrec d'una persona
que formi part de la Junta vigent en el moment d'executar el tràmit.
Arran d'aquest tema, la vocal d'Inclusiva informa sobre els dos
pressupostos enviats al grup de Junta via email, per cobrir el vetllador
de les extraescolars d'escacs i manualitats. Els proveïdors són CET10 i
Diverjoc. Pendent d'algunes aclariments necessàries per part de
CET10, es determina que donat que a grau de confiança equivalent, es
seleccionarà CET10 donat que ofereix un preu més competitiu.
3. Factura llibres 1r i 3r
Aquest tema ha quedat resolt entre la publicació de l’ordre del dia i la
celebració de la Junta. La Presidenta informa que la factura estava
pendent de pagament, però que aquest ja s’ha realitzat.
4. Subvencions 2020
La Belén, vocal de Temps de Trobades, explica el projecte de
subvencions per inclusiva. En línia amb la declaració de l’Escola Pere
IV com a Escola SIEI a mitjans de l’any 2017, i en defensa del dret
dels infants a una educació integral en igualtat de condicions, l’AMPA
Pere IV proposa la progressiva millora de la inclusivitat de les
activitats que ofereix, més enllà de l’horari lectiu.
El projecte per al curs 2020-2021 amplia la prova pilot iniciada al
2018. Tres són els àmbits en què s’implementa: augmenta l’oferta
d’extraescolars per a infants amb necessitats educatives especials i hi
incorpora tant els casals d’hivern i de primavera com les colònies en
període escolar.
5. Precs i preguntes:
 La comissió de Casals i Colònies ha compartit l’escrit preparat
segons els acords de la Junta del 12 de desembre, per demanar
al Consorci suports addicionals per NEE. S’acorden algunes
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variacions i la posada en comú amb la direcció de l’escola abans
de donar-li tràmit definitiu.
La Presidenta fa un breu resum de l’últim Consell Escolar
destacant dos temes:
i. Arran de la petició de les famílies, La Palma farà
samarretes de màniga llarga que inicialment no s’havien
contemplat.
ii. La problemàtica de les relacions al pati amb els alumnes
de l’Institut i possibles solucions estudiades.

ACORDS
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb
data 12 de desembre del 2020.
2. S’acorda per unanimitat que la contractació i acomiadament de
personal a càrrec de l’AMPA serà realitzada per membres de la Junta.
3. S’acorda escollir el pressupost del vetllador d’extraescolars escacs i
manualitats de l’empresa CET10.

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

La Secretària

Ainhoa Gallardo

Marga López
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