ACTA
REUNIÓ DE JUNTA
AMPA Escola Pere IV
2019/2021
Acta núm.: 12
Caràcter: Ordinària
Data: 22 de setembre 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, Carme Gil
Vocal d’Inclusiva: Núria Viu
Vocal de Casals i Colònies: Sílvia Abad
Vocal de Lleure en Família: Sergi Martín
Vocal de Pedagògica: Clara Martínez
Vocal de Barri i Camins Escolars: Francesc Morales
Vocals d’Extraescolars: Maria Casal, Elisa Herrero
Vocals Temps de Trobades i Biblioteca: Laia Santanach

EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA:
Vicepresident: Òscar Rivas
Vocal de Comunicació: Josep Maria Dempere

ALTRES ASSISTENTS:
Membres de les famílies: David García Gómez, Marta Masdeu, Arit Akpan,
Emma Grau, Marta Juncà, Núria Malo, Vanesa Garcia, Ramón Maria Altissent
(membre del Consell Escolar)
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ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta anterior
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eleccions AMPA
Ampasoft informació sobre l'estat d'implementació.
Continuitat extraescolars
Plataforma Educació Adscripcions Instituts
Casals i Colònies (Diverjoc)
Comissió de Pati: millores 21-22
Projectes Biblioteca 20/21 - balanç i continuitat 21/22
Nova normativa d’aniversari a l’escola

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió de la Junta anterior amb
data 13 de Maig del 2021.
2. Eleccions AMPA
Es defineix el següent calendari del procés electoral:
✓ Termini per a la presentació de candidatures: Del dimecres 29 de setembre
al dilluns 11 d’octubre de 2021.
✓ Proclamació de candidatures: El divendres 15 d’octubre, l’actual Junta
Directiva farà públiques les candidatures presentades a través de l’APP de
l’Escola i l’AMPA.
✓ Convocatòria de l’Assemblea General i Jornada Electoral: Entre el dilluns,
18 d’octubre, i el dimecres, 20 d’octubre, l’actual Presidenta de l’AMPA
convocarà l’Assemblea General Ordinària, durant la qual tindrà lloc l’elecció
de la nova Junta Directiva.
✓ Assemblea General i Jornada Electoral: Dimecres, 3 de novembre de 2021 a
les 19h
Les posicions sense candidatura de continuïtat actualment són:
Presidència, Vicepresidència, Tresoreria, Secretaria, Casals i Colònies i
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Temps de Trobades i Biblioteca.
S’informa que és imprescindible cobrir els càrrecs de Presidència,
Vicepresidència, Tresoreria i Secretaria, ja que sense ells no es pot
constituir l’associació i per tant implicaria la dissolució de facto de l’AMPA
amb la consegüent desaparició de totes les activitats i processos
gestionats per l’entitat (extraescolars, speaker, supervisió del servei de
menjador, club de lectura, xerrades de pares, casals i colònies, presència
a les entitats representatives del barri, festes, Ballaruga....)
Es decideix fer campanya per que les famílies siguin coneixedores
d’aquest fet, ja que donada la quantitat de candidatures a cobrir la
continuïtat de l’AMPA com associació queda compromesa.
3. Ampasoft: informació sobre l'estat d'implementació.
El Sergi Martín informa que la posada a punt del software de gestió
Ampasoft està gairebé finalitzada. De cara el curs que ve ja es podran
fer les preinscripcions a extraescolars, emails, etc . El següent pas serà
explicar tot el funcionament a la secretària de l’AMPA.
4. Continuitat extraescolars
La Vocal d’Extraescolars, informa que des de finals del passat curs hi ha
hagut discussions amb una família en relació amb la continuïtat dels
alumnes a l’extraescolar de bàsquet.
Aquesta família reclama que cada inici de curs se sortegin la totalitat de
les places de bàsquet prioritzant donar l’oportunitat a tots els alumnes a
què en algun moment puguin dur a terme l’activitat sobre la continuïtat
dels que han començat l’activitat en algun moment.
El tema arriba a Junta derivat des de la Direcció de l’Escola, a la qual la
família en qüestió va traslladar la seva queixa.
La Junta de manera unànime recolza el posicionament de la Vocalia
d’Extraescolars sobre la necessitat de garantir la continuïtat de l’activitat
als alumnes que aconsegueixen plaça en un sorteig realitzat amb
garanties. Es tracta d’un aprenentatge que requereix més d’un curs per
consolidar-se i no es coneix cap referent ni en escoles ni en centres
externs a on aquesta continuïtat no quedi garantida.
La Vocal també informa dels següents temes:
•

La Beatriz Laínez deixarà la vocalia però les altres dues vocals
presentaran candidatura.
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•

Tornaran aquest curs les extraescolars de pares a partir de les
19h.

5. Plataforma Educació Adscripcions Instituts
El Ramon Maria Altisent, potencial substitut de l'actual Vocal de Barri,
demana conèixer el posicionament de l'escola sobre la restricció de
números d'institut que s'aplicarà a partir d'aquest curs per saber si
s'haurien de fer reivindicacions (fins al passat curs eren 5 i a partir d'ara
seran 3: Quatre Cantons, Icària, 22@).
Un membre de les famílies opina que no veu problemes al fet que siguin
pocs, però que s'hauria de mantenir la prioritat d'entrada a germans
encara que l'Institut no toqués per zona.
El Vocal de Barri diu que ho portarà a la reunió de la Plataforma per
l'Educació.
6. Casals i Colònies (Diverjoc)
La Vocal de Casals i Colònies transmet a la Junta la valoració de la
comissió de la campanya de Casals amb Diverjoc d’aquest passat estiu,
que ha estat fortament negativa.
Entre diversos problemes entre els quals es compten manques de
puntualitat en l'obertura de portes amb males reaccions dels contactes
que portaven els nostres casals, se suma que algunes famílies a les
quals els hi havia de retornar les quotes encara no han rebut els calés.
L'AMPA pagarà a Diverjoc el pendent en concepte d'autocar que
precisament es retenia a fi i efecte de garantir el retorn econòmic a les
famílies, però que Diverjoc de manera inexplicable ha utilitzat com
excusa per no fer aquest retorn.
Per tot el explicat, es proposa a la Junta canviar el proveïdor d'aquest
servei de Casals i Colònies i es somet la proposta a votació:
S’acorda procedir amb el procés de canvi de proveïdor per 11
vots a favor, 0 en contra, 6 abstencions.
7. Comissió de Pati: millores 21-22
El membre del Consell Escolar Ramon Maria Altisent, demana opinions
sobre la possibilitat de col·laborar en la segona fase de reforma dels
patis. Es decideix que es tractarà aquest tema una vegada tancat
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l'exercici per estudiar l'aportació a l'escola.
També es demana a les comissions que preparin els projectes de cara a
aquest curs per poder fer les previsions.
Alguns membres comenten que s'observen problemes més greus a
solucionar que una segona reforma dels patis, com pot ser la calor a les
aules, el nombre d'equips informàtics per alumnes...
Es recorda que a la tardor hi haurà eleccions al Consell Escolar.
8. Projectes Biblioteca 20/21 - Balanç i continuitat 21/22
La Vocal de Temps de Trobades i Biblioteca informa que no presentarà
candidatura de continuïtat.
A continuació exposa balanç de les activitats fetes i el pendent
(document adjunt a aquesta acta).
Com a pendent destacable, informa que queden 2 anys de contribució al
projecte il·lustrador compromesos amb l'escola.
9. Nova normativa d’aniversari a l’escola
Alguns membres exposen que no consideren adequat el canvi en les
celebracions d'aniversaris en el format que s'havien anat fent fins ara
sense cap consulta prèvia ni a l'AMPA ni a delegats.
Es considera que es podrien haver considerat unes altres opcions com
podrien ser reduir-les en número agrupant diversos aniversaris, que
l’aliment compartit fos fruita o pastissos menys industrials encarregats a
l’empresa de menjador, etc
Exposats els fets i motius es somet a votació: la necessitat de traslladar
aquesta queixa a direcció:
S’acorda traslladar la queixa a Direcció per 8 vots a favor, 2 en
contra, 2 abstencions.Favor: 8

La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, n’estenc
aquesta acta.
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La Presidenta

La Secretària

Ainhoa Gallardo

Marga López
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