ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 5
Caràcter: Ordinària
Data: 8 de Juliol de 2020
Hora inici: 19:30 hores
Hora final: 21:00 hores
Lloc: Aula de Natura Escola Pere IV

ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Vicepresident: Òscar Rivas
Tresorer: Jordi Graell
Secretària: Marga López
Vocal de Menjador: Silvia Domènech, Montse Durán, Elisabet Verdaguer
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín, Ramón Mª Altisent
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Beatriz Laínez
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vocal de Festes: Esther Díaz
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García i Karina Piluso

ALTRES ASSISTENTS:
Membre Consell Esolar: MªJosé López
Membre de les famílies: Raquel de Haro, Leticia Armada
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior
Conclusions enquesta AMPA.
Actualització sobre colònies.
Informacions sobre l’últim Consell Escolar.
Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb data
17 de febrer del 2020 (última Junta abans del confinament pel
COVID).
2. La Comissió de Comunicació fa un resum dels resultats de l’enquesta
sobre satisfacció de les famílies respecte l’AMPA que es va realitzar al
febrer:
Contesten l’enquesta 163 persones, 158 de les quals són sòcies de
l’AMPA i 37 són membres d’alguna comissió. Una amplia majoria, 118,
manifesten que no tenen intenció de formar part de cap comissió i el
motiu majoritari és la manca de temps.
En general l’AMPA es percep com una institució útil de cara a potenciar
la relació entre famílies i escola i està ben valorada. Encara i així, 133
persones no van assistir a la última assemblea. Sent el principal motiu
al.legat la inconveniència de l’horari (106 persones).
El canal de comunicació millor valorat per les famílies és el whatsapp
de delegats, seguit per aquest ordre per la app, la web, el twitter i el
telegram.
Les activitats organitzades per l’AMPA millor valorades per les famílies
que han contestat l’enquesta són en primer lloc les de la Comissió de
Pedagògica i Festes, seguides per ordre de valoració per: les xerrades
de pares, les extraescolars, casals i colònies, extraescolars d’adults,
activitats amb el barri, excursions i biblioteca de l’AMPA.
Menys d’un terç dels enquestats (44 respostes) han omplert les
preguntes obertes. Intentant buscar certa repetitivitat entre aquestes
respostes es destaquen com aspectes a millorar per part de l’AMPA:
• La assignació de recursos a l’educació inclusiva.
• Buscar maneres d’implicar a més famílies.
• Clarificar els rebuts de l’AMPA.
Després de debatre els resultats s’acorden les següents accions:
• S’aprova per unanimitat canviar l’horari de la propera
assemblea, normalment celebrada a les 20h, a les 17:30h
seguint el patró de les reunions de curs que convoca l’escola.
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•
•

Properament s’avaluarà la possibilitat d’oferir connexió
telemàtica.
S’emplaça a tots el participants a pensar possibles millores per
clarificar el contingut dels rebuts de l’AMPA. Serà un punt de
l’ordre del dia de la propera reunió de Junta.
Es publicaran els resultats de l’enquesta al blog de l’AMPA.

3. Actualització sobre colònies escolars.
La vocal de la Comissió de Colònies anuncia que després de la última
reunió de la Comissió de Colònies Escolars amb el personal docent de
l’escola, a la que es va analitzar el resultat de l’enquesta a les famílies,
l’escola ha decidit tirar endavant les colònies escolars a P5, 3er i 6e.
Des de la Junta creiem necessari expressar la enorme satisfacció per
aquest assoliment llargament perseguit i treballat, tan per part part de
l’escola com per part de la Comissió de Casals i Colònies de l’AMPA. La
més sincera enhorabona.
4. Informacions sobre el Consell Escolar.
La Presidenta passa a destacar algunes informacions rellevants
sorgides durant el transcurs de l’últim Consell Escolar del qual l’escola
publicarà el corresponent resum:
Els llibres de lectura que haurien d’haver estat entregats als nens de
primer i tercer s’entregaran el curs que ve.
Les classes començaran el 14 de setembre. Les condicions es
comunicaran tan bon punt rebin les instruccions del departament.
S’entregaran bolígrafs i llapissos a partir de 1er a fi i efecte de
minimitzar possibles transmissions del COVID (fins ara es feia a partir
de 3er).
Analitzada la situació viscuda arrel del confinament pel COVID es
valora positivament per part de l’escola i es menciona que només 10
alumnes no disposaven de connexió a internet.
Donades les circumstàncies la Ballaruga en el seu format habitual no
es podrà fer a l’Octubre.
5. Precs i preguntes.
• La Letícia Armada exposa els resultats de l’enquesta a les
famílies que es va realitzar des dels representants de les
famílies membres del Consell Escolar sobre la qualitat de
l’ensenyament durant el confinament.
L’enquesta la van respondre 220 famílies. En les preguntes de
puntuació es va assolir una valoració mitja d’aproximadament
3,5 sobre 5. En els comentaris oberts es va fer incidència sobre
la necessitat de més connexions amb els alumnes i més
feedback sobre les tasques.
• Es recorda que al novembre vencerà el mandat de dues de les
quatre persones que conformen el Consell Escolar i que caldrà
anar a eleccions i fer la conseqüent promoció.
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ACORDS
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb
data 12 de desembre del 2020.
2. S’acorda variar l’horari de les pròximes assemblees a les 17:30h per
afavorir la participació. S’aprova per unanimitat.

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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