ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 11
Caràcter: Ordinària
Data: 13 de maig de 2021
Hora inici: 19:35 hores
Hora final: 21:30 hores
Lloc: Reunió telemàtica via Google Meet

ASSISTENTS:
Presidenta: Ainhoa Gallardo
Secretària: Marga López
Vocal de Festes: Esther Díaz
Vocal de Menjador: Montse Duran, 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 Barri i Camins Escolars: Francesc Morales

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vicepresident: Òscar Rivas
Tresorer: Jordi Graell
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Belén García, Karina Piluso
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere

ALTRES ASSISTENTS:
Membres de les famílies: David García Gómez, Marta Masdeu, Arit Akpan
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta anterior
Estat Ampasoft
Extraescolars
Plataforma en defensa de l’escola pública del Poblenou
Casals i Colònies d’estiu
Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de la Junta anterior amb
data 8 d’abril 2021.
2. Estat Ampasoft
El Vocal de Lleure en família i membre de la Vocalia de Comunicació
Sergi Martí informa que el nou software de gestió d’AMPAs Ampasoft ja
ha estat comprat.
Tenim l’usuari i ara procedirà a parlar amb la Esther Portillo i el
Vicepresident per començar la introducció de dades al sistema.
Donades les dates a les que estem, s’informa que no s’arribarà a poder
fer les preinscripcions via Ampasoft. Així que la setmana que ve es
repartiran els formularis google per fer la inscripció a les extraescolars,
tal i com es va fer l’any passat.
3. Extraescolars
La Vocalia d’Extraescolars informa sobre el calendari d’inscripcions
d’enguany:
19 al 28 de Maig: Inscripcions
4 de juny: Llistats provisionals
11 de juny: Llistats definitius.
S’ha parlat amb l’escola sobre la possibilitat de realització de les
activitats que es van haver de cancel·lar aquest curs degut a les
condicions de la pandèmia. Així doncs continuarà sense poder-se oferir i
escacs, yoga i anglés al migdia. Sí que serà possible oferir anglés de
tardes.
Referent a l’anglés, la nova empresa que es farà càrrec de l’extraescolar
a partir de setembre és Kiddo. Kiddo treballa amb altres escoles del barri
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(Escoles Sant Martí i Arenal) i ofereix uns preus moderats. La informació
serà publicada a principis de la setmana que ve i hi haurà una reunió
online.
No queda clar si es podran oferir les extraescolars per pares i mares el
futbol ja no es podrà fer ja que perdem una porteria arrel de la reforma
dels patis.
Piscina a infantil si finalment cal que hi hagin horaris diferenciats no es
podrà ofertar.
Jo nedo es provarà de fer a primer i a segon.
Es podrà ofertar de nou Robòtica.
4. Plataforma en defensa de l’escola pública del Poblenou
El Vocal de Barri informa que La Plataforma ha estat bastant aturada
durant bastant de temps però que el plantejament és defensar l’escola
pública i es plantegen una sèrie de reivindicacions com per exemple la
conveniència de subvencionar l’escola, les extraescolars a l’abast de
tothom, etc
En funció del resultat de la última reunió de Plataforma caldrà convocar
una reunió monogràfica per desenvolupar una posició comuna davant de
les mobilitzacions.
5. Casals i Colònies d’estiu
La Vocal de Casals i Colònies informa que les inscripcions a casals de
moment estan sent força fluixes. Demana enviar un recordatori per
avançar les inscripcions i així afinar les previsions al màxim.
Referent a Colònies, sembla que la reunió d’infantil va ser fluixa i no va
convèncer, van quedar molts dubtes sense resoldre. Es repetirà la
reunió.
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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