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

Núm. de sessió: 8
Data: 4 d’abril de 2017
Hora de començament: 17 h 
Hora d’acabament: 19.30 h                 
Lloc: sala de professors

Membres

Assistents: Jóse Ena, Edu Viza, Eva Caballero, Amparo Calvet, Míriam Buenaventura, Roser Latorre, Francesc Fernández, Eliza 
Giuroiu, Carme Tomás, Hugo Font i Albert Martí. 

Excusen l’assistència: Mar Trallero, Xènia Ribalta i Merche Vendrell.

Ordre del dia

 

1. Aprovació de l’acta de la junta de l’AMPA del 07.03.17 

2. Tresoreria: donatiu a Xamfrà, llistat de socis, rebuts retornats 

3. Com repartir els diners recollits del primer berenar conjunt per a les colònies 

4. Sant Jordi: preparatius i proposta espectacle “la llavor del foc” 

5. Taller de primavera 

6. Web i correus electrònics de l’AMPA 

7. Varis: il·luminació de les aules, ombra als patis, Superilla de Sant Antoni, text de devolució de 10€ per fill/filla a les famílies
sòcies que van de colònies

8. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió

1) S’aprova l’acta de la junta de data 07.03.17 un cop esmenades les anotacions fetes pels membres de la junta.

2) Amparo informa que la comissió de pares/mares de P5 que van organitzar la festa de carnestoltes estan finalitzant la
justificació de les despeses i que volen fer un donatiu a Xamfrà per l’actuació que van fer durant la festa. Els membres de
la junta mantenen que aquest tema ja es va parlar en una junta anterior i que es va decidir que NO es faria cap donatiu.

Es va enviar un correu electrònic a les famílies que encara tenen pendent el pagament de la quota de família sòcia de
l’AMPA per tal de comunicar que, si a data 31.03.17 no havíem rebut resposta per la seva part i no ens havien facilitat el
numero de compte correcte, procediríem a donar-les de baixa. Només han contestat dues, de 25 famílies en situació
“irregular”. Una d’elles demana que li retornem els diners de la quota de 2015-16 doncs el seu fill ja no hi era a l’escola. 

S’acorda que es demanarà a la família el comprovant conforme van fer el pagament, es comprovarà que, efectivament,
l’alumne ja no hi era a l’escola, i si tot és correcte, es procedirà a fer la devolució.

De la resta de famílies que no han contestat i que seran donades de baixa de la nostra base de dades, abans de fer-ho ens
posarem en contacte amb Olga de l’AEE per tal  de comprovar que no estan inscrites a cap activitat  extraescolar i/o
acollida, donat que estarien pagant una quota errònia i haurien de regularitzar-la.

S’informa que el SACC ja ha pagat els 450 € del curs 2015-16, i que es reclamarà la mateixa quantitat del curs 2016-17 un
cop tinguem la factura de la revista INFOFERRANET.

S’aprova fer un nou full d’inscripció de famílies sòcies de l’AMPA degut a que sembla que la base de dades de no està del
tot actualitzada. Es lliurarà a final d’aquest curs a totes les famílies de l’escola.

3) Es recorda que hi ha 90,50 € que es van recollir del berenar conjunt que es va dur a terme el 21.10.16 i que s’han de
repartir entre l’alumnat que va de colònies dels quatre cursos implicats. L’Eva comunica que els pares i mares de sisè
renuncien a la part que els correspon d’aquesta quantitat recollida.

Com que serà l’AMPA qui retornarà a cada família la part corresponent, ho farem conjuntament un cop haguem notificat a
les famílies sòcies de l’AMPA el fet que se’ls retornaran 10 € per fill/filla si aquests/aquestes van de colònies. A les famílies
no sòcies que van de colònies, i de les quals no tenim dades bancàries, parlarem amb els delegats/delegades de classe per
tal de contactar amb elles. Ho faran Amparo i Eva, i demanaran col·laboració a d’altres membres de la junta si és necessari.



4) Carme informa que ja s’han classificat per nivells els llibres que han anat arribant, i de moment, falten alguns per a cicle
mitjà i cicle superior. Esperarem aquests dies i després de Setmana Santa es farà recompte i es mirarà si comprar alguns a
re-read, o bé mitjançant proposta de Dani Marín. Es farà recordatori a les famílies via whatsapp, i també es farà una
reunió amb les persones voluntàries per a estar el dia 21.04 a l’escola.

S’informa que del 18 al 21 d’abril, de 16.20 a 16.45, al pati de l’escola, es farà la venda a 1€ dels punts de llibre que els
alumnes estan confeccionant per iniciativa de l’escola i que els diners recollits aniran íntegrament a l’organització Save the
Children. La venda la farà l’alumnat de sisè. També serà necessari que hi hagi alguna persona adulta al punt de venda. Es
farà una crida per si hagués algun voluntari/alguna voluntària.

L’Alícia comenta breument la proposta que ens va fer arribar als membres de la junta sobre l’espectacle “la llavor del foc”.
S’acorda que parlarà amb direcció per veure si es pot fer durant la setmana del 17 al 21 d’abril, fent-lo coincidir amb la
celebració de Sant Jordi, i que ens informarà.

5) S’informa que el 25.04, de 15 a 16.30 h es farà la preparació de lletres i demés peces a substituir amb l’alumnat. Per part
de la junta de l’AMPA vindran Jóse, Eliza i Eva. El dia 07.05 es farà el taller de primavera, i els monitors/les monitores de
patis oberts dinamitzaran la jornada per als infants que acompanyin als pares i mares voluntaris.

6) S’informa que s’ha canviat l’allotjament de la web de l’AMPA a un altre servidor, en concret a Wetopi, que treballa amb
WordPress. Es farà una actualització de la plataforma i amb la col·laboració del Nacho es farà també un canvi d’imatge de
la web.

S’ha contractat un nou domini amb CDmón que transformarà els correus electrònics actuals en “ampaferransunyer.info”.
Ara hem de decidir quins correus continuen actius, quins es transformaran, i quins desapareixeran.

7) Es parla d’un tema recurrent des de fa un temps i és que hi ha una il·luminació deficient a algunes aules de l’escola i la
possible incidència (o no) de l’augment d’alumnat que porta ulleres. Es reprèn el tema i des de la junta parlarem amb
direcció per tal que aquest fet es resolgui, i si veiem que en breu no s’ha resolt, ens movilitzarem com a AMPA.

Es preguntarà a direcció si ja han demanat els tendals per al pati, donat que comença el bon temps i no volem que passi
com el curs passat, que van arribar molt tard. També es demanarà que siguin tendals més amples doncs els del curs passat
no van servir per cobrir zones com (part) de la pista, on juga habitualment l’alumnat.

Es comenta breument el tema del projecte de la Superilla de Sant Antoni, instant als membres de la junta a que mirin el
document que se’ls ha enviat per tal de començar un diàleg i poder portar propostes etc. a la propera reunió del grup
impulsor.

Es passarà un text als membres de la junta en el qual s’informarà a les famílies sobre la devolució de 10€ per fill/filla a les
famílies sòcies que van de colònies. Un cop el text hagi estat aprovat per la junta es faran les devolucions.

8) Es preguntarà a direcció si en el document que l’escola facilita a les famílies pel tema dels drets d’imatge de l’alumnat es
pot afegir l’opció de que aquest mateix document serveixi per l’escola i per l’AMPA.

S’informa que a Calàbria 66 es farà un espectacle el dia 12.05 que ja es va fer a l’escola i que va agradar molt, i demanen
uns 30 € per a material. Es demana més informació de l’activitat a Mar, i es recorda que “Calàbria 66” té una petita
assignació pressupostària.

Es comenta breument que, tal i com es pot comprovar al correu que va reenviar l’Albert als membres de la junta, el
plantejament de la festa de fi de curs d’enguany és molt diferent de l’habitual. Estarem pendents de l’evolució i farem el
seguiment de la coordinació de la mateixa.

Es comenta que als armaris de l’AMPA que hi ha al costat del gimnàs només hi ha un cadenat (en falten 2). Hugo es
compromet a solucionar la situació.

Es comenta que, pel curs vinent, és possible que el president i el vicepresident de l’AMPA no continuïn. Davant aquesta
situació i d’altres que vénen de fa més temps, es fa necessari fer una crida als membres de la junta i als col·laboradors per
tal que assisteixin a la propera junta del dia 02.05 per a tractar aquest tema en primer lloc.

Eva Caballero                                                                                                                                          Barcelona, 4 d’abril de 2017


