ACTA
ASSEMBLEA GENERAL
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 1
Caràcter: Ordinària
Data: 04 de novembre de 2020
Hora inici: 19:30 hores
Hora final: 21:00 hores
Lloc: Telemàtica via Google Meet

ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Vicepresident: Òscar Rivas
Tresorer: Jordi Graell
Secretària: Marga López
Vocal de Menjador: Silvia Domènech
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal
Vocal de Festes: Esther Díaz
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere

ALTRES ASSISTENTS:
25 membres de les famílies.
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta anterior
Tancament balanç curs 2019/2020.
Aprovació pressupost curs 2020/2021.
Valoració de la situació durant el confinament per la COVID.
Rebaixa quota AMPA pel curs 2020-21
Informació comissions i programació d’activitats:
•
•
•
•
•

Valoració colònies de l’escola per part de la Comissió de Casals
i Colònies.
Club de Lectura i dotació al programa de lectura de l’escola.
Projectes de la Comissió Pedagògica.
Comissió de Comunicació: Formació en tecnologia, canal de
Telegram
Canvi de Loteria Nacional a La Grossa.

7. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. L’acta de l’anterior Assemblea amb data 7 de novembre del 2019
queda aprovada per unanimitat.
4. La Presidenta fa una breu valoració del període de confinament a
l’AMPA:
• Durant aquest període, es va prendre la decisió de que els
treballadors de l’AMPA continuessin rebent el sou sense
entrar en ERTE, inclosa la Speaker, que va continuar
prestant el seu servei via telemàtica en la mida del possible.
• La MªJuli es va jubilar durant aquest període i en aquest
moment la seva feina ha quedat coberta per la Yolanda, que
ja treballava com a monitora d’acompanyament a piscina i
ara se li han ampliat les hores.
5. Rebaixa quota AMPA pel curs 2020-21.
L’exercici passat, les quotes no es van retornar malgrat el
confinament donat que segons les informacions facilitades per la
AFFAC, així queda legalment establert per les associacions.
Encara i així, donat que aquest any no es gastaran els calers
destinats a la Speaker, que no pot accedir a l’Escola pels protocols
de la Covid, es proposa sotmetre a votació la possibilitat de reduir
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la quota a 45€ amb caràcter excepcional pel present exercici.
Durant el debat s’exposen diferents punts de vista, alguns en el
sentit de la conveniència d’alleugerir la càrrega de les famílies i uns
altres en el sentit de continuar incrementant els fons per poder
continuar contribuint en aquells projectes que es cregui necessari.
Arrel del debat, la Presidenta comunica que la direcció de l’Escola
ha avançat la petició de fons per part de l’AMPA per contribuir en la
reforma pendent del pati de grans, que presumiblement
s’empendrà durant aquest curs.
Es sotmet a votació i queda aprovat deixar la quota sense
canvi per 21 vots a favor, 13 en contra i 4 abstencions.
2. Tancament balanç curs 2019/2020 i aprovació pressupostos
2020/2021.
El tresorer exposa les xifres del balanç del curs anterior que es
tanca amb superàvit i uns fons propis suficients per fer front a
qualsevol imprevist.
Els pressupostos de l’exercici 2020/2021 també mostren una
previsió de superàvit suficient.
S’acorda reservar una provisió en el pressupost de 8000€ en
concepte de dotació de l’AMPA a l’escola. L’execució final de la
despesa quedarà supeditada a l’avaluació de les propostes de
l’escola per part de la Junta.
Es sotmet a votació i queda aprovada la reserva de provisió
de 8000€ per 22 vots a favor, 2 en contra i 9 abstencions.
S’aproven els pressupostos per 23 vots a favor, 4 en contra i
6 abstencions.
Explicacions i aclariments a preguntes de les famílies:
• Abans de procedir a la votació final dels pressupostos,
alguns membres de les famílies demanen repetir la votació
sobre la rebaixa de la quota, donat el superàvit exposat.
Es denega la petició ja que la mecànica de la reunió no
permet repetir una votació, però es tindrà en compte pel
futur que si per problemes d’agenda s’endarrereix algun punt
de l’agenda també s’endarreriran tots els relacionats.
• Un membre de les famílies exposa que en temps d’estiu a les
classes d’infantil existeix un problema amb els mosquits i
demana si seria possible reservar alguna partida dels
pressupostos per a tal fi. La Presidenta explica que es
l’Escola en primera instància qui ha de resoldre aquest tipus
de problemes i per tant se li ha de comunicar. Si havent
tractat el tema amb l’Escola el problema persisteix es pot
tornar a exposar en una Junta o Assemblea.

6. Informacions de les comissions i programació d’activitats:
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•

Valoració colònies de l’escola per part de la Comissió de Casals
i Colònies.
La vocal de la Comissió de Casals i Colònies exposa un resum
històric del procés de negociació amb l’escola que culmina amb
la decisió de celebrar colònies escolars al final de cada cicle.

•

Club de Lectura i dotació al programa de lectura de l’escola.
La vocal de Temps de Trobades explica que la comissió, que
engloba l’antiga escola de famílies i biblioteca passarà a dir-se
d’ara en endavant “Temps de Trobades”.
Explica que de les tres persones que formen la comissió, dues
marxaran aquest any i que necessitaran gent per continuar
amb la tasca de la comissió.
Ens parlen de la bona acollida del Club de Lectura virtual que
ara funciona mitjançant un canal de Telegram en el que ja hi
ha més de 30 persones. Al final de cada lectura s’intenta
aconseguir una reunió amb l’autor.
Es manté la implicació en programa de lectura de l’escola en el
marc del qual es confirma la visita d’un il.lustrador a primer i
un escriptor a tercer malgrat la situació de la Covid.

•

•

•

Projectes de la Comissió Pedagògica.
La vocal ens explica que aquest any, degut a la situació de la
Covid, la majoria dels projectes de la comissió es veuen
afectats:
o El gran recapte haurà de canviar a format telemàtic
o No es podrà dur a terme la recollida de joguines per la
campanya de reis.
Comissió de Comunicació: Formació en tecnologia, canal de
Telegram
Comunicació ens recorda que s’ha obert un canal de Telegram
per resoldre tots aquells dubtes relacionats amb la tecnologia
que puguin sortir per part de les famílies, tant durant els
possibles confinaments com durant el desenvolupament normal
de l’activitat docent ara que els alumnes utilitzen eines com el
Classroom i el Suites.
També ens anuncia la propera celebració d’un webinar
(formació on-line) obert a tota la comunitat educativa per
tractar tots aquests temes.
Canvi
de
Loteria
Nacional
a
La
Grossa.
Tal i com va quedar decidit per votació i enregistrat en l’acta de
la última Assemblea del 7-11-2019, es procedeix a canviar la
loteria de nadal de la Nacional a La Grossa. Aquest canvi no es
va poder executar el nadal anterior pels terminis de tramitació
més dilatats que requereix La Grossa.
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ACORDS
1. L'acta de la sessió anterior queda aprovada per unanimitat dels
assistents.
2. S’aproven els pressupostos per 23 vots a favor, 4 en contra i 6 abstencions.
3. S’aprova la dotació de 8000€ com a potencial dotació AMPA-Escola per 22
vots a favor, 2 en contra i 9 abstencions.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, n’estenc
aquesta acta.

La Presidenta

La Secretària

Ainhoa Gallardo

Marga López
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