ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 6
Caràcter: Ordinària
Data: 7 d’octubre de 2020
Hora inici: 19:30 hores
Hora final: 23:00 hores
Lloc: Reunió telemàtica via Google Meet

ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Tresorer: Jordi Graell
Secretària: Marga López
Vocal de Festes: Esther Díaz
Vocal de Menjador: Montse Durán, Elisabet Verdaguer
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, Elisa Herrero
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vicepresident: Òscar Rivas
ALTRES ASSISTENTS:
Membre Consell Esolar: Ramón Mª Altisent
Membre de les famílies: David García Gómez (P3B); Beatriz Yañez (P4B);
Noemí Morín (6eB,3erA); Maite Fontanals (5eB)
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior.
Tancament curs 2019-2020 i pressupostos curs 2020-2021
Valoració del possible reajustament de la quota de l’AMPA.
Agenda per l’Assemblea General.
Canvis en les subvencions de monitors de menjador per alumnes
SIEI. Accions.
6. Seguiment del text de demanda de suports per la inclusió al Consorci
realitzat durant el curs 2019-2020.
7. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb data
8 de juliol del 2020.
2. El Tresorer presenta el tancament de l’anterior exercici 2019-2020 i el
pressupost del 2020-2021. Es debaten i es consideren adequats per la
seva presentació en la pròxima Assemblea General.
3. A continuació es procedeix a debatre la possibilitat d’efectuar una
rebaixa de la quota de soci amb caràcter excepcional, només per
aquest exercici, derivada de la situació excepcional per la COVID.
Actualment aquesta quota és de 67,5€ per any.
Exposades les diferents opinions i motius per part dels membres de la
Junta finalment es sotmeten a votació les següents opcions amb els
següents resultats:
-Passar de 67,5€ a 30€
2 vots
-Passar de 67,5€ a 45€
8 vots
-Mantenir els 67,5€
2 vots
Per tant, es portarà a Assemblea la proposta de deixar la quota per
aquest curs 2020-2021 en 45€, retornant a la quota actual de
67,5€ pel curs 2021-22 i següents.
4. L’Assemblea General de Socis es celebrarà el 4 de novembre a les
19:30h via Google Meet i es decideix que l’ordre del dia serà la següent:
-Aprovació de l’acta anterior
-Tancament del balanç curs 2019/2020
-Aprovació del pressupost curs 2020/2021
-Valoració de la situació durant el confinament per la COVID.
-Valoració colònies de l’escola per part de la Comissió de Casals i
Colònies.
-Projectes:
.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
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.Canvi de Loteria Nacional a La Grossa.
-Precs i preguntes
5. La vocal d'Inclusiva exposa el problema sorgit aquest curs en relació amb
els ajuts per monitor de menjador als alumnes de la SIEI. La quantitat
assignada per alumne i que gestionava l'escola com a conjunt ara queda
subjecta a renda dels progenitors. Això fa inviable la contractació del
monitor per part de l'escola. No es considera aquesta una situació justa, ja
que aquest suport és absolutament necessari per oferir el servei de
menjador en una escola que s'ofereix com inclusiva.
La Comissió ha redactat un text per presentar una queixa al Consorci
exposant aquests fets i motius, que s'aprova per unanimitat.
6. El passat curs es va elaborar un text per reclamar al Consorci més suports
per inclusiva en horari lectiu. Arran del confinament no es va arribar a
enviar.
S'aprova per unanimitat tirar endavant aquesta proposta al Consorci.
7. Precs i preguntes:
• La Presidenta informa que ja estan preparats els talonaris de tiquets
d'acollida.
Donat que el propòsit d'aquests talonaris és minimitzar el risc per
COVID derivat de la manipulació de diners, es pagaran per
transferència al compte de l'AMPA i es farà retorn a les famílies a final
de curs de l'import no utilitzat.
• La Presidenta recorda a la Junta, que per comprar loteria de La
Grossa (en comptes de Loteria Nacional, com s'havia fet fins ara) tal
com va quedar acordat i enregistrat en l'acta de la reunió de Junta
del 23 d'octubre del 2018, cal iniciar els tràmits ja.
El membre del Consell Escolar Ramon Maria Altisent es presenta
voluntari per fer les gestions pertinents.
• La Comissió de Comunicació informa que ha contactat amb el
responsable TAC de l'escola per organitzar el suport tecnològic a les
famílies però encara no hi ha resposta.
La proposta consisteix a preparar un material bàsic i alguna xerrada.
• Una participant de les famílies transmet a la Junta el malestar
d'algunes famílies per la duplicitat d'informacions en diferents canals
que consideren penalitzen aquelles que estan pendents de tota la
informació subministrada.
Per part de la Comissió de Comunicació es reconeix aquesta situació
però s'explica que aquesta decisió es va prendre arran de que es va
detectar que la informació no arribava correctament quan només es
feia servir la app. Es considera millor duplicar que no córrer el risc
que la informació no arribi.
• La Comissió de Casals i Colònies explica que consideren que es
possible tirar endavant el Casal d’Hivern amb Diverjoc. S’aprova per
unanimitat.
• Un participant de les famílies transmet a la Junta que donada la
situació d'excepcionalitat per la COVID les famílies de P3 es troben
certa situació de manca d'informació en certs aspectes com podrien
ser les actuacions de l'AMPA. S'acorda fer una reunió informativa per
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les famílies de P3.Queden aprovades les xerrades proposades per
aquest curs per la vocal de Temps de Trobades.

ACORDS
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de Junta anterior amb
data 12 de desembre del 2020.
2. S’aprova per 8 vots a favor portar a l’Assemblea General la proposta
de deixar la quota per aquest curs 2020-2021 en 45€, retornant a la
quota actual de 67,5€ pel curs 2021-22 i següents.
3. S’aprova per unanimitat la presentació al Consorci de dos textes
demanant:
a. El retorn a la situació del curs passat de les condicions d’ajuts
pel monitoratge de l’espai migdia per alumnes del recurs SIEI.
b. L’adjudicació de suports adicionals en horari lectiu pel recurs
SIEI.
4. S’aprova per unanimitat tirar endavant el Casal d’Hivern amb
Diverjoc.

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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