
Acta de la reunió de la Junta de l’AMPA de l’Escola Ferran Sunyer 
 

Núm. de sessió: 9 
Data: 2 de maig de 2017 
Hora de començament: 17 h  
Hora d’acabament: 20 h                  
Lloc: sala de professors 
 

Membres 
 

Assistents: Jóse Ena, Edu Viza, Eva Caballero, Amparo Calvet, Roser Latorre, Francesc Fernández, Eliza Giuroiu, Carme 
Tomás, Hugo Font, Merche Vendrell, Mar Trallero, Xènia Ribalta i Olga. 

Excusen l’assistència: Míriam Buenaventura i Albert Martí. 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la junta de l’AMPA del  04.04.17  
2. Canvis a la composició de la Junta pel curs vinent  
3. Temes a tractar amb direcció  
4. Tresoreria: pagament a Xamfrà  
5. Taller de primavera  
6. Concurs d’Idees  
7. Novetats a les activitats extraescolars  
8. Menjador 
9. Festa fi de curs  
10. Festa de comiat de 6è  
11. Torn obert de paraula 

Desenvolupament de la sessió 
 

1) S’aprova l’acta de la junta de data 04.04.17 un cop esmenades les anotacions fetes pels membres de la junta. 

2) S’informa dels canvis que es produiran a la junta de cara al curs vinent: 

- Presidència i vicepresidència: Jose i Edu deixen els càrrecs i Francesc i Hugo comuniquen que volen assumir-
los, però hi veuen algunes problemàtiques que han de veure si són compatibles amb els càrrecs 

- Àmbit de festes: Albert i Hugo deixen l’àmbit 
- Àmbit de cultura: Carme deixa l’àmbit i la substituirà una mare de 3r, Nuria Serret. Mercè continuarà en 

l’àmbit com a col·laboradora 
- Àmbit de repensing: Mar deixa la representació d’aquest l’àmbit i parlarà amb ells a veure qui assumeix 

aquest paper. Seguirà com a representant de Calàbria 66 a la junta 

Es convocarà a aquesta propera reunió de junta als col·laboradors per tal de parlar d’aquests canvis i d’altres 
possibles per tal d’abordar-los amb temps. 

3) Es tracten diferents aspectes: 

- Tendals: l’escola té els mateixos que el curs passat. Demanarem que els col·loquin el més aviat possible. 
- Full drets d’imatge: resta pendent que Jose ens digui si l’escola inclourà o no a l’AMPA en el full que ells fan 

servir. 
- Full de famílies associades a l’AMPA. Eva passarà un nou model, doncs per al curs 2017-18 necessitem 

renovar totes les dades de les famílies. 

Es decideix que des de l’AMPA es presentaran dues instàncies al Consorci referents als temes dels tendals –
insuficients- i de la manca d’il·luminació d’algunes aules de l’escola. L’Eva prepararà el text, es consensuarà per 
email, s’informarà a direcció i es presentaran al Consorci. 

4) S’informa Es decideix per votació (8 a favor amb un escrit, 2 en contra i 1 abstenció) que la factura de Xamfrà que 
es va presentar després de la festa de carnestoltes finalment es pagarà, però que es farà un escrit dirigit als 
organitzadors de la festa explicant el malestar que la poca organització de la mateixa ha provocat en les famílies i 
en l’AMPA. 

5) El taller de primavera es farà el proper diumenge, 7 de maig. Començarà cap a les 10 h i acabarà cap a les 14 h. Es 
farà una crida via delegats i via grups de whatsapp per saber quantes persones assistiran. Per part de la junta hi 
aniran: Hugo, Carme, Amparo, Xènia, Roser i Jóse. 

6) Es convocarà el concurs d’idees amb data límit el 9 de juny. La resolució es farà una setmana després. El projecte 
guanyador es durà a terme durant el curs 2017-18. 



 

7) S’informa que els alumnes de l’activitat extraescolar de teatre faran una representació de l’obra que han 
treballat durant el curs per als seus companys de 3r a 6è. 

Associació Esportiva Eixample (AEE) enviarà les novetats per al curs 2017-18 i es farà difusió via butlletí i web. 
Respecte a la novetat de classes d’anglès a càrrec d’Idiomarum, s’acabarà de veure la viabilitat o no de poder-les dur a 
terme a l’escola en horari extraescolar. 

8) S’informa que les persones que formen part de la comissió de menjador del Consell Escolar van demanar, 
mitjançant la Cristina Franco, una reunió amb l’empresa que finalment es durà a terme el dia 4 de maig, després 
d’insistir a l’escola i de no obtenir cap resposta.  

L’Eva prepararà una enquesta de satisfacció per tal de conèixer que opinen les famílies que fan servir aquest 
servei de menjador, un cop està a punt de finalitzar el primer any de serveis.  

Sorgeix el dubte sobre qui paga els tabals i les gralles que es fan durant les hores de migdia.  

9) L’Eva presenta la proposta d’unes quantes persones de l’organització de la festa de fi de curs que demanen 400 € 
per a l’actuació musical. La Junta diu que no a aquesta xifra i demanen que, a través de l’Albert, que es el 
membre de la junta que gestiona aquesta festa, li facin arribar un pressupost detallat de les despeses previstes 
per tal de valorar-les a la propera junta i decidir fins a on pot arribar a col·laborar econòmicament la junta. 

10)  Jóse comenta que des de direcció volen saber l’opinió de la junta envers les decisions que han pres les famílies 
de sisè en quant a la festa de comiat de l’alumnat, en concret, volen saber que n’opinem de la no universalitat de 
la distribució dels diners recollits durant les diferents accions que s’han dut a terme durant el curs. 

Quan Eva, membre de la junta i mare de sisè ha començat a parlar sobre el tema  com a persona involucrada en 
aquestes decisions, Jose ha pres la decisió de deixar-ho per a un altre moment donat que no hi havia gaires 
membres de la junta, doncs ja havien començat a marxar. 

Queda doncs, pendent aquest punt per a una altra reunió. 

11) S’informa que el dia 13 de maig hi ha una trobada de gegants i que es convocarà als tabals (no a les gralles) i per 
part de la junta aniran: Albert, Hugo i Jóse. S’informarà de la mateixa via butlletí. 

S’informa que el dia 12 de maig, a les 17.30 h, a l’espai veïnal de Calàbria 66, es farà una representació gratuïta 
per a nens i nenes de 2 a 4 anys del conte musicat “neda que neda”, organitzat per l’AMPA de l’escola i altres 
entitats que formen part de la Comissió d’Educació de Calàbria 66. Aquesta representació ja es va fer a l’escola 
durant la Setmana Cultural i va agradar molt. El conte l’explica la Toni i el seu fill toca el violí. S’informarà via 
butlletí. 

S’informa que del projecte de treball de les emocions que vol posar en marxa l’escola, sembla que ja hi ha una 
persona que el podrà dur a terme. Quan tot això estigui definit totalment, es demanarà que s’informi a tota la 
comunitat. 

Un parell de dies després de la reunió de junta es va plantejar per correu electrònic la següent situació, per part 
de l’àmbit de cultura: 

Tal com recordareu, després de la setmana de Sant Jordi i de l’escassa venda de punts de llibre solidaris 

(poc més de 100, comptant la col·laboració de famílies i mestres), vam parlar de fer una contribució a 
l’ONG Save the Children entre l’escola i l’AMPA, aportant cadascuna un import igual que sigui més o 
menys equivalent a la venda de tots els punts de llibre realitzats pels nens i les nenes del Ferran Sunyer. 
  

Durant els dies següents els membres de la junta van aportar les seves consideracions i van votar, i la decisió va ser de 
no fer aquesta aportació econòmica donat que en cap moment es va comentar aquesta possibilitat –en cas de no 
assolir l’èxit desitjat- a la junta. Només s’havia informat de que seria una acció solidària i es va demanar col·laboració a 
l’AMPA els dies de la venda. 

 

Eva Caballero         Barcelona, 2 de maig de 2017 


