ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 9
Caràcter: Ordinària
Data: 10 de març de 2021
Hora inici: 19:35 hores
Hora final: 21:30 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 Duran, Elisabet Verdaguer, 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, Elisa Herrero
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vicepresident: Òscar Rivas
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García, Karina Piluso

ALTRES ASSISTENTS:
Membres de les famílies: David García Gómez
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta anterior
Protecció de Dades: documents compartits amb l’escola
Ampasoft
Reforma patis.
Pressupostos participatius i revolta escolar
Colònies
Portàtil secretaria AMPA
Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta anterior amb data 10 de febrer del 2021 diferida a
via telemàtica per no estar l’esborrany disponible en la data de
celebració de la actual Junta.
2. Protecció de Dades: documents compartits amb l’escola
Durants la represa de les tasques de l’actualització de polítiques de
Protecció de Dades aturades per la pandèmia es detecta que els
documents d’inscripció entregats a les famílies per l’Escola a principi de
curs no són els que es van acordar amb la Consultora. Quedem pendents
de la resposta de l’Escola sobre aquesta irregularitat. Si finalment
declaren que no poden utilitzar els documents acordats es generaran uns
propis de l’AMPA.
3. Ampasoft
Després de la reunió amb l’empresa proveïdora del software, debatem la
conveniència d’implementar el sistema.
Extraescolars pensa que seria una eina útil: veig com a família el que
s’em cobra, m’apunto online (botiga), es poden enviar emails….talonaris
o entrades extraescolars…
El Tresorer per la seva part no troba grans avantatges des del punt de
vista contable.
El cost es radicalment superior al del sistema actual, a manca de dades
definitives uns 800€ a l’any. Donada la magnitud de la despesa es
decideix sotmetre a votació la seva implementació en Assemblea General
de Socis. Es defineix com a data per la celebració d’aquesta Assemblea
el 21 d’Abril del 2021 a les 19:00h.
4. Reforma patis
El Vocal de Comunicació i membre de la Comissió conjunta EscolaFamílies de la reforma dels patis explica la situació actual , fa una
exposició dels temes tractats a les primeres reunions de la Comissió.
(Verure resum als ANEXES d’aquesta mateixa acta.)
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5. Pressupostos participatius i revolta escolar
La Planificació dels entorns de l’escola ja forma part dels projectes de la
Plataforma Decidim Barcelona.
Podrem votar 10 iniciatives per que quedin 20 que es sometran a la
votació definitiva del Juny. S’ha d’aconseguir suport per passar a la
següent fase. Els 20 projectes definitius s’exposaran a pilones
explicatives. Aquest és el link:
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/noticia/825-projectesdinversio-arriben-a-la-segona-fase-dels-pressupostos-participatius2_1044471/?utm_source=Districtes%20%2F%20Sant%20Mart%C3%AD
&utm_medium=email&utm_campaign=Sant%20Mart%C3%AD%20Actu
alitat%2C%205%20de%20mar%C3%A7%20del%202021&utm_content
=21%201%2F25%2F_link_main_new_1_Sant%20Mart%C3%AD%20Act
ualitat%205%20de%20mar%C3%A7%20del%202021
6. Colònies Escola
La Vocal de la Comissió de Casals i Colònies explica que s’ha celebrat la
reunió de la Comissió Conjunta i finalment SI que es faran les colònies.
La Junta felicita a la Comissió per la bona feina.
7. Portàtil secretaria AMPA.
La Presidenta exposa que el portàtil de la secretaria, la Esther Portillo,
treballa en precari i caldria un canvi. El Tresorer Jordi Graell
s’encarregarà de demanar pressupostos i els compartirà amb la Junta.
8. Precs i preguntes.
•

Próxima Junta: 8 d’Abril del 2021 a les 19:30h

ACORDS
1. S’aprova per unanimitat mitjançant via telemàtica l’acta de la reunió
de Junta anterior amb data 10 de febrer del 2021.
2. S’acorda generar nous documents d’inscripció exclusius per l’AMPA
en cas de que l’Escola no pugui treballar amb l’anterior format comú
consensuat amb la asesora de Protecció de Dades.
3. S’acorda votar en Assemblea General de Socis la implementació del
nou software de gestió Ampasoft. L’Assemblea General es celebrarà
el 21 d’abril del 2021 a les 19:30h.
4. S’acorda comprar un nou portàtil per la Esther Portillo Prèvia
aprovació de la Junta dels pressupostos recopilats pel Jordi Graell.
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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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ANEXES:
RESUM TROBADA COMISSIÓ DE PATIS 1ª trobada
Data: 17 de març 2021
Assitents: Imma, Mireia, Araceli, JM, Ramon Maria i Camino.
Proposta per crear un nou espai a la zona de darrera de les porteries al costat de
la Beckett:
-

Creació de tres espais.

1- Espai d’experimentació/circuit esportiu
2- Aula de natura, amb bancs o troncs
3- Plantes i taules. Espai de tranquil·litat.
També es proposa millorar el pati d’educació infantil amb una cabana, posar noves
plantes i pintar els murals. I que s’impliqui als alumnes en la millora de l’espai.
També ens expliquen que volen instal·lar un petit espai per aparcar patinets a
l’entrada principal, darrera d’on hi ha la cabana.
L’escola explica que es reunirà amb escoles+sostenibles per veure què els hi sembla
la proposta. Es reuneix el 23 de febrer.

Reunió escoles sostenibles
Totes les idees que li vam explicar que havíem plantejat amb la comissió li van
semblar molt bé. Escoles més sostenibles va enviar un llistat d’algunes
cooperatives/empreses que es dediquen a fer aquests tipus de millores als patis
per tal que ens hi puguem posar en contacte i ens facin un projecte/pressupost de tot
allò que volem fer.

Un dels punts que vàrem tractar és crear en el pati algun espai més verd i tranquil.
Ja teniu varies jardineres per recol·locar però també en podeu construir de noves amb
palets reciclats i tela asfàltica perquè siguin de la mida i llargària que us convinguin.
També ens expliquen que demà necessiten voluntaris per anar a recollir unes
plantes al Viver municipal Tres Pins que van demanar a Escoles més sostenibles
Ja vam trobar els voluntaris.
Les plantes que hem demanat són:
- 2 Aloc (Vitex agnus-castus)
- 2 Arç blanc (Crataegus monogyna)
- 2 Camamilla (Matricaria recutita)
- 2 Espígol (Lavandula sp.)
- 2 Farigola (Thymus sp.)
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-12 Ginesta (Spartium junceum)
- 2 Marialluïsa (Lippia triphylla)
- 2 Menta (Mentha sp.)
- 2 Romaní (Rosmarinus offcinalis)
Tot i que són un total de 28 plantes, la majoria són plantes petites.
Durant aquests dies l’escola ha estat contactant amb diferents empreses de les que
ens van facilitar al llistat d'escoles + sostenibles (cooperatives d'arquitectes i
empreses)
Imma ens informa divendres 5 de març que finalment hem pogut concertar visites amb
algunes d'elles que ens han semblat més adients per les nostres necessitats.
Farem trobades amb:
Milanta: avui divendres https://milanta.net/
Albera, jocs. Dilluns 8 de març. http://albera.coop/
Voltes cooperativa, dilluns 15 de març https://voltes.coop/es/
Quan tinguem més dades, us seguirem informant, tant de pressupostos, dissenys....
Durant aquesta setmana que ve també prepararem la informació que compartirem
amb els alumnes per tal d'informar-los, fer-los partícips per tal que ells també
puguin aportar idees.
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