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

Núm. de sessió: 10 
Data: 6 de juny de 2017 
Hora de començament: 17 h  
Hora d’acabament: 19.40 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, Míriam Buenaventura, Xènia Ribalta, Albert Martí, Olga i Núria. 
 

Ordre del dia 
 

1. Definició d’AMPA i possible maneres d'organitzar-se 
2. Exposició de candidatures de presidència i vicepresidència  i  del pla de treball abans de la assemblea 

extraordinària  
3. Convoquem assemblea extraordinària?  
4. Documents pendents d’enviament: full d’alta de família sòcia –quan i com enviar-la, i data límit per l’alta (30/9?)- 

/ Full de drets d’imatge AMPA / Enquesta satisfacció menjador  
5. Valoració de la xerrada d'Educació Emocional i de la resta de xerrades  
6. Concurs d’Idees  
7. Extraescolars: nova activitat d’anglès, paper de l’àmbit a la junta  
8. Festa de Fi de Curs juny 2017  
9. Estoc de samarretes i polars Ferran Sunyer  
10. Cadenats dels armaris que donen al gimnàs  
11. Projecte Oliklak de recollida d’oli usat. Continuïtat?  
12. Tendals: possibilitat de comprar-ne? I de compartir despeses amb Escola, empresa de menjador i AEE?  
13. Torn obert de paraula 

Desenvolupament de la sessió 
 

1) Roser presenta una infografia que resumeix l’activitat i els objectius de l’AMPA, per tal de començar a treballar-la 
i definir-la definitivament de cara a presentar-la a la comunitat de mares i pares de l’escola, per tal que 
entenguin el treball de l’AMPA. També incideix en que és important fer ús d’una cronografia . 
Encara falta una certa definició interna de funcionament. Estem treballant en aquesta qüestió.  
Mar comenta que troba a faltar la defensa de l’escola pública.  
Francesc comenta que hem de definir què fem com a AMPA dins de l’escola, i amb la seva col·laboració; com 
estem organitzats; com ens comuniquem i organitzem amb l’escola... 
Jóse defensa no fer accions de diferenciació entre famílies associades i no associades a l’AMPA. 
Hugo proposa establir uns criteris d’actuació per a cada àmbit, i deixar-los per escrit per facilitar la gestió dels 
àmbits cada vegada que canviïn els membres de la junta. 
S’aprova fer una reunió extraordinària de junta el dia 27 de juny a les 17 h, i potser també una altra abans de la 
reunió amb direcció (prevista al juliol). 

2)  Respecte a les candidatures presentades a reunió de junta de maig , s’informa que Francesc i Hugo finalment no 
es presentaran com a president i vicepresident. 

Francesc continuarà amb el projecte d’educació emocional, amb el camí amic i amb la taula comunitària 

Hugo continuarà amb la coordinació de delegats. 

S’obre un debat sobre la situació que es presenta. Es farà difusió a tota la comunitat de pares i mares de la 
necessitat de cobrir-les. 

L’àmbit de festes queda sense membre de junta, i cal una ràpida incorporació. 

Eva manifesta interès per assumir la presidència, però ho deixa en suspens  fins que no es faci la propera reunió 
extraordinària de junta el dia 27 de juny, on s’exposaran les diferents visions i es definirà el camí a seguir per 
l’AMPA. Si d’aquesta reunió sorgeix un camí compartit amb la visió que té, presentarà formalment la seva 
candidatura. 

3) S’acorda que el president i el vicepresident continuaran fins a la propera assemblea ordinària en els seus càrrecs.  

Per tant, la proposta d’assemblea extraordinària que es volia fer al mes de juny queda derogada, i a principi del 
curs 2017-18 es farà l’assemblea ordinària de socis. 



4) Es presenta el document per a l’alta de famílies sòcies, i el document de renovació de dades de famílies sòcies. Es 
fan esmenes i l’Eva farà el definitiu i el farà arribar a l’escola abans que comencin les matrícules de P3. També 
demanarà a l’escola que faci arribar el document de renovació de dades a tota la comunitat de pares i mares. 
Aprofitarem el document per a incloure l’autorització per publicar imatges de caràcter personal, donat que 
l’escola ja va manifestar al president: Ya se lo planteé a dirección y su respuesta fue contundente: No cambiaran 
ni una coma de su escrito ya que va dirigido a todas las familias de la escuela, sean o no sean socias del AMPA. 
Tienen la deferencia de adjuntar el documento del AMPA que creamos conveniente y de entregarlo junto al de la 

escuela, a todas las familias, sin distinción de su condición de socias o no socias.  

5) Es fa una valoració molt positiva de l’actuació a Calàbria 66 el passat 12 de maig. Es va fer molta difusió i van 
assistir famílies de diverses escoles. 

L’àmbit de cultura comenta que tanquen un cicle de 4 xerrades amb l’Associació SEER (Salut i Educació de 
l’Emoció i la Raó) i que han tingut bona acollida, encara que no ha estat un gran èxit d’afluència de públic. 

Respecte a les xerrades que s’han ofert des de l’àmbit de repensing, es comenta que ambdós àmbits haurien de 
treballar conjuntament i no desdoblar activitats, doncs potser això dona peu a que no hi hagi quasi assistència.  

6) S’informa que el període d’admissió resta obert fins el dia 9 de juny, i que hi ha 5 projectes: 3 presentats dins de 
l’apartat de famílies, i 2 dins de l’apartat d’escola. Es comenta que hi ha un projecte que es presenta per ambdós 
apartats, i això genera alguns comentaris entre els membres de la junta, de si s’hauria de permetre, o no, i de 
quin és l’objectiu de fer-ho. 

7) S’informa que la proposta de l’acadèmia Idiomarum no s’oferirà com a opció aquest curs 2017-18. Es treballarà 
bé la proposta i si tot va bé sortirà com a opció d’activitat extraescolar pel curs 2018-19. 

Les integrants de l’àmbit fan constar un cert malestar envers la realitat que pateixen darrerament. Sembla que 
els temes que són del seu àmbit de responsabilitat els assumeixen altres membres de la junta i no se’ls informa 
degudament, i això provoca un cert descontrol de les seves tasques. Demanen que el seu paper dins de la junta 
sigui respectat. 

8) Els membres de la junta que participen a l’organització de la festa de fi de curs, i el representant de l’àmbit de 
festes encarregat presenten el pressupost (no tancat) que han demanat als organitzadors: 
 250 € per a l’actuació musical ( diners que es van aprovar per votació mitjançant el correu electrònic, 
encara que no tots els membres de la junta van votar, ni tots hi van estar d’acord: ni per la quantitat demanada, 
ni per la forma de demanar-ho, per correu electrònic, i amb una certa pressió per tal que es respongués d’una 
manera ràpida) 
 100 € per a la compra de material 
 350€ aproximadament pel servei de bar (xifra no tancada) 

Es va iniciar un debat força agitat envers els diners demanats i envers la pèssima gestió de la petició, donat que el 
pressupost inicialment assignat per a aquesta festa és de 110 € (pressupost aprovat en assemblea) i no s’ha 
respectat des d’un inici.  

Davant la pressió per aprovar la despesa, es va recordar als assistents el que es va parlar a l’anterior junta, tal i 
com recull l’acta de la junta del 2 de maig, punt 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. 

Aquesta proposta de despesa per a la festa de fi de curs d’enguany passa per sobre del que es va acordar a 
l’anterior reunió de junta, a la petició que aquesta havia fet de que presentessin un pressupost amb temps i que 
es debatria, i per tant, deslegitima la junta en la seva pressa de decisions.  

Cal una actuació, la festa és el proper dia 16 de juny, i davant la negativa d’alguns membres de la junta, es 
proposa una votació per resoldre si s’han de concedir tots aquests diners per a la festa, o no. En aquests 
moments no hi són tots els membres de la junta que han assistit a la reunió. El resultat de la votació es de 6 vots 
a favor, 2 en contra, i 3 abstencions. S’aprova, doncs, l’aportació de 700 €. 

Aquest fet provoca malestar entre els membres de la junta donat que, després de clarificar que no es tracta 
només de la quantitat de diners, sinó de la forma en que s’ha dut a terme la gestió i que no s’ha respectat un 
acord de junta, un sector pensa que no s’hauria de tornar a repetir, i es recorda als membres que han votat 
favorablement que en la junta del mes d’abril ja es va debatre sobre els canvis en el pressupost assignat degut al 
pagament que finalment es va fer a Xamfrà, després també d’un debat agitat a la reunió de junta. Es proposa fer 
un escrit, tal i com també es va acordar que es faria per als organitzadors de la festa de carnestoltes, per tal que 
tinguin clar quin és el paper de l’AMPA (pressa de decisions en temes econòmics) i quin és el paper dels 
organitzadors de les diferents festes. 



9)  S’informa, des de l’àmbit de festes, que segueixen mirant pressupostos per tal de trobar unes peces de roba a 
un preu més assequible. 

10)  S’informa que s’han comprat nous cadenats, i que els té l’Hugo. 

11)  La continuïtat o no del projecte de recollida d’oli domèstic la deixem per debatre-la a la reunió que la junta de 
l’AMPA mantindrà amb direcció. El motiu és que cada vegada costa més trobar mares voluntàries/pares 
voluntaris per acompanyar a l’alumnat de sisè en la recollida de l’oli un cop per setmana, i que de cara a l’escola 
desconeixem quin tipus de treball envers aquest tema es duu a terme (o si es redueix a que l’alumnat recull l’oli –
només-). Cal fer una valoració clara i prendre una decisió. 

12)  S’acorda que, un cop feta la instància al Consorci, un cop s’han tornat a col·locar els tendals de la mateixa 
manera que el curs passat, i veient que aquests són del tot insuficients per pal·liar la situació que pateix el pati de 
la nostra escola i els nostres fills i les nostres filles, Francesc farà una consulta al Consorci directament per tal de 
veure quines opcions té l’AMPA  per a fer alguna acció al respecte. En funció del que ens diguin, haurem de 
parlar amb els altres agents implicats: direcció, l’Associació Esportiva Eixample i Alimentart per veure com 
articular la demanda de tendals per al pati de l’escola, i com s’haurien de finançar (quina part assumiria cada 
agent implicat). 

13)  La secretària no ha inclòs l’aprovació de l’acta de la junta del 02.05.17 com a punt de l’ordre del dia d’aquesta 
reunió, i, donada aquesta circumstància i donat que la majoria de membres de la junta no l’ha llegit, resta 
pendent d’aprovació per a la propera reunió extraordinària de junta del 27.06.17. 

 

 

 

Eva Caballero         Barcelona, 6 de juny de 2017 


