ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 13
Caràcter: Ordinària
Data: 19 d’octubre de 2021
Hora inici: 19:35 hores
Hora final: 21:20 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: Elisabet Verdaguer
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Laia Santanach
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vicepresident: Òscar Rivas
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero

ALTRES ASSISTENTS:
Membres de les famílies: David García Gómez, Ramón Maria Altissent
(membre del Consell Escolar) i cinc altres membres de les famílies.
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ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior
Revisió de tancament i pressupostos.
Loteria Grossa Cap d’Any.
Els tres instituts adscrits al PereIV
Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de la Junta anterior amb
data 22 de setembre del 2021.
2. Revisió de tancament i pressupostos.
El tresorer presenta les xifres de tancament de l’exercici anterior i
pressupostos del present exercici.
Explica que en el procés ha detectat que per un error no es va passar
el rebut de la segona quota de l’AMPA de 47,5€ a les famílies.
Es decideix explicar la situació a l’Assemblea i posteriorment via app i
girar la quota en dos rebuts per mitigar l’impacte.
En relació amb els pressupostos es debat l’aportació a l’escola per la
segona fase dels patis. Es posa sobre la taula portar a Assemblea la
xifra de 5000€ utilitzant la mateixa fórmula que vam utilitzar per a
l’aprovació de l’any passat:
S’acorda reservar una provisió en el pressupost de 5000€ 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.
El membre del Consell Escolar Ramon Maria Altisent manifesta la seva
opinió d’augmentar la dotació donat que tenim suficient romanent.
Finalment es decideix portar també a l’Assemblea el possible augment
de la dotació.
En opinió dels assistents a la reunió, sorgeixen com a temes més
prioritaris que la decoració dels patis: dotar la biblioteca de llibres més
actualitzats, posar solució a la calor a les aules, dotació de llibres en
anglès ...
El membre del Consell Escolar informa que hi ha convocatòria d’aquest
organ pel dia 26. Per tant les idees que s’exposin en aquesta reunió
també es podran discutir a l’Assemblea.
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3. Loteria Grossa Cap d’Any.
En Ramon Maria Altissent informa i la Junta hi està d’acord, que aquest
any, com a contramesura a manca de participacions de l’any passat, es
compraran 1800€ (van ser 900€ al 2020) i jugar a 4 números (2
números al 2020.
4. Els tres instituts adscrits al PereIV
El Ramon Maria Altissent confirma la reducció del nombre de centres
adscrits a tres: Quatre Cantons, Joncar (antic 22@) i Icària i demana si
cal fer alguna reclamació per la distància o el model educatiu d’algun
dels centres. La Vocal de Biblioteca i mare de sisè, informa que a la seva
classe hi ha força interès per l’Institut Icària, potser per ser el substitut
de Front Marítim per tipus de projecte.
La presidenta proposa transferir la consulta a la reunió de delegats del
novembre.
5. Precs i preguntes.
La secretària demana definir l’agenda de la propera Assemblea que
quedarà d’aquesta manera:
1) Aprovació acta anterior
2) Tancament i pressupostos + Dotació escola
3) Eleccions
També s’acorda que el format de la reunió serà mixta presencial/
telemàtic.
Encara que la candidatura no va arribar a temps per la proclamació
oficial, es presenta i s’oficialitza la Nuria Ferrer com a Vocal de Biblioteca
i Temps de Trobades.
La presidenta informa dels continguts de l’última reunió amb la Direcció
de l’Escola. Entre ells suscita especial debat el fet apuntat durant l’últim
Consell Escolar sobre que no hi ha cap reserva feta pel Concert de Nadal
ni en el Casino de l’Aliança ni en el Centre Moral i Cultural i que el pla
inicial és fer-lo de manera virtual o al gimnàs de l’Escola.
Els membres de la Junta i altres assistents a la reunió opinen que les
condicions actuals permetrien un format similar al que teníem
prepandèmia, altament valorat per les famílies. A més a més estimen
que va en línia amb el projecte educatiu d’arts escèniques del centre el
fet de pujar a un escenari en condicions fora de l’àmbit escolar habitual.
Per tant, es demanarà confirmació d’aquest fet a la Direcció i a
continuació s’estudiaran les pròximes accions, si calen, encaminades a
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aconseguir un escenari pel Concert (delegats, Consell Escolar...)

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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