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

Núm. de sessió: 6 
Data: 7 de febrer de 2017 
Hora de començament: 17 h  
Hora d’acabament: 19.30 h 
Lloc: sala de professors 
 

Membres 
 

Assistents: Jóse Ena, Eva Caballero, Míriam Buenaventura, Roser Latorre, Francesc Fernández, Eliza Giuroiu, Merche Vendrell, 
Carme Tomás, Xènia Ribalta, Alícia González, Hugo Font i Amparo Calvet. 

Excusen l’assistència: Mar Trallero, Albert Martí, Júlia Reiffs, Edu Viza i Juan M. Villarreal. 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta de la junta de l’AMPA del 17.01.17 

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària de famílies sòcies de l’AMPA del 26.01.17 

3. Junta, nova incorporació com a col·laboradora (Jóse) 

4. Proximitat, proposta cap als components de la Junta de l’AMPA (Xènia) 

5. Coordinació, informació sobre la reunió de l’AMPA amb direcció (Eva) 

6. Coordinació, votació sobre el servei d’acollida a les reunions de la Junta de l’AMPA (Eva) 

7. Tresoreria, informació sobre les quotes de teatre (Amparo) 

8. Subvencions, procés de justificació (Júlia) 

9. Festes, Santa Eulàlia, 11 de febrer (Jóse) 

10. Cultura, proposta de l’escola d’organitzar un espectacle de música/dansa durant la setmana cultural (Carme) 

11. Festes, carnestoltes (Roser) 

12. Festes, rua de carnestoltes organitzada per les Cotxeres Borrell el 25 de febrer (Hugo) 

13. Taller de primavera, 5 de març: definició i organització (Jóse) 

14. Repensing, tallers gratuïts de Scratch i Robòtica a Calàbria 66 (Mar) 

15. Repensing, treball conjunt amb l’àmbit de cultura i de coordinació (Mar) 

16. Entorn, camí escolar i informacions de l’àmbit (Francesc) 

17. Proximitat, xarxa d’AMPES de l’esquerra de l’Eixample (Xènia) 

18. Cultura, proposta de l’escola de fer una acció solidària per Sant Jordi (Carme) 

19. Extraescolars, resultat de l’enquesta feta als usuaris de l’AEE i accions (Merche, Eliza) 

20. Extraescolars, projecte juguem² (Merche, Eliza) 

21. Festes, impressió de folres polars, samarretes i dessuadores (Hugo) 

22. Repensing, rectificació sobre la informació de l’espai del mercat de Sant Antoni (Mar) 

23. Banca ètica, coop57 (Juan) 

24. Repensing, presentació de les xerrades de l’àmbit (Laura) 

25. Torn obert de paraula 

Desenvolupament de la sessió 
 

1) S’aprova l’acta de la junta de data 17.01.17 un cop esmenades les anotacions fetes pels membres de la Junta. 

2)  L’aprovació de l’acta de l’assemblea ordinària de famílies sòcies de l’AMPA de 26.01.17 la farà la pròpia assemblea el 
curs vinent i no la Junta de l’AMPA, com pensàvem. 

Respecte a l’esmena relacionada amb la venda de samarretes i polars que s’ha de fer i que es va acordar a la 
assemblea, s’aprova que la Junta de l’AMPA col·laborarà cada curs amb 150 € per classe de 6è curs a canvi que els 
pares i mares de 6è muntin paradeta de venda de samarretes i polars com a mínim 6 vegades durant el curs escolar, i 
sempre abans de les següents festes o celebracions: berenar de P3, festes de la Laia, festes de Sant Antoni, cantada de 
nadales, carnestoltes i Sant Jordi. 

3) S’informa que hi ha una mare de P3, Olga Torre, que participarà com a col·laboradora amb l’AMPA. Ella ha mostrat 
interès pel tema d’inclusió però sembla que ara per ara no es podria fer càrrec d’un àmbit. Resta pendent veure a quin 
àmbit dels actuals vol incorporar-se.  



4) La Xènia proposa fer més visible l’AMPA fent un cartell amb els càrrecs i els àmbits, les persones que els integren, les 
adreces de correu electrònic de cadascuna. També es parla de crear una comissió que faci més visible les tasques que 
realitza l’AMPA.  

Xènia, Roser, Hugo i Alícia començaran a treballar el format i contingut d’aquestes eines de comunicació. 

5) L’Eva demana que sempre que es faci una reunió de membres de la Junta de l’AMPA amb la direcció de l’escola, 
un/una dels assistents faci un resum de la mateixa i el faci arribar a la resta de membres de la Junta el més aviat 
possible.  

Jóse proposarà a la direcció de l’escola que assisteixi al principi de les reunions de Junta de l’AMPA per tal de parlar 
dels temes que cregui convenient, i informa que a partir d’ara les reunions amb la direcció de l’escola es faran a les 17 
h. 

6) S’acorda que durant les reunions de la Junta de l’AMPA sempre que hi hagi com a mínim un fill/filla de algun membre 
de la junta o de qualsevol família que hi vulgui assistir, es demanarà servei d’acollida. 

7) Amparo informa que es començaran a cobrar les quotes de família sòcia de l’AMPA, que hi ha molts rebuts retornats i 
que la quota de teatre es passarà en breu, i abans des de l’àmbit d’extraescolars es comunicarà el motiu del retard. 

8) La Júlia està treballant amb les sol·licituds de les subvencions del Districte (Infoferranet i Aiguajoc), amb la 
col·laboració de Txus. El president està fent gestions per reclamar l’ajut (corresponent a l’any passat) de 400 € del SAC 
per a la revista de l’escola. Caldria muntar un pla i un equip de treball específic entre AMPA i Escola per trobar 
finançament per tal d’implementar a l’escola a tots els nivells (alumnes, claustre, famílies i monitors) el projecte 
d’Educació Emocional. 

9) Es planifica el cercavila de la Laia del dissabte: 
9.30 h: Trobada a l’escola per recollir tabals. Hugo, Jose i Raül els portaran amb cotxe fins la plaça Castella 
9.30 h: Responsable AMPA a la Universitat Central per coordinar amb l’organitzador, anirà l’Albert. 
10.30 h: Punt de trobada amb les famílies a la plaça Castilla, plantada de gegants. 
La tornada es farà a peu, des de la plaça Sant Jaume fins l’escola, cada família es farà responsable de tornar el tabal a 
l’escola. Els grallers no sortiran doncs només hi ha dos famílies que han confirmat. 
L’Hugo demana més implicació dels membres de la Junta als esdeveniments festius per ajudar a portar el pes de 
l’execució de l’acció, doncs som una junta molt amplia i la col·laboració de tothom ajudaria a descarregar de feina als 
àmbits. 

10)  Cultura planteja la proposta de l’escola a l’AMPA per tal que organitzem un taller de dansa dins de la Setmana 
Cultural. El Txus s’ha proposat com voluntari per organitzar-ho, ja que coneix una persona que podria fer el taller.  
S’aprova per unanimitat l’acció. Carme coordinarà l’acció amb Txus i l’escola per decidir dia i hora. 

11) Es parla de la festa de Carnestoltes. Es debat llargament de la descoordinació entre totes les parts: delegades de P5, 
escola i àmbit AMPA, sobretot ha mancat una via de comunicació ben clara entre les famílies de P5 i el responsable de 
l'àmbit. Direcció ha manifestat la sobrecàrrega per atendre a famílies que s'han adreçat com a membres de la junta 
quan en realitat no ho són. L'AMPA hauria de ser un intermediari entre famílies organitzadores i direcció, això no ha 
estat així i ha cremat a totes les parts. Direcció ha manifestat que no vol que torni a coincidir la festa de Carnestoltes 
en divendres amb la Setmana Cultural, per tant, caldrà tornar a parlar de la situació. 
També cal destacar que hi ha poca participació de les famílies de P5.  
El prego el farà la canalla del grup de teatre d'extraescolars, l'àmbit ja ho ha coordinat amb Lazzigags. 
Es demana que els nens puguin anar disfressats des del matí, l'Hugo manifesta que direcció ha dit que no, que es 
podran disfressar al menjador a partir de les 16.30 h. Jóse ho parlarà amb direcció per contrastar aquesta dada. 

12) S’aprova per unanimitat no participar a la rua de carnestoltes organitzada per les Cotxeres Borrell el 25 de febrer, 
doncs pensem que hi ha massa concentració d’esdeveniments aquest mes: Les festes de la Laia, Carnestoltes i 
Setmana Cultural. 

13) Punt tractat telemàticament per correu electrònic el 20/02/2017. 
El 5 de març està previst fer el taller de primavera, en el qual es canviaran les lletres de la pancarta de la façana del 
carrer Viladomat que s’han fet malbé. Es demanen voluntaris d’entre els membres de la Junta per tal de coordinar 
l’acció. 
S’informa que aquell dia els monitors dels Patis Oberts faran la dinamització dels nens/de les nenes que assisteixin. 

14) Punt sense tractar 

15) Punt sense tractar 

16) Punt sense tractar 

 



17) S’aprova per unanimitat la proposta de l’escola per fer una acció solidària per la diada de Sant Jordi. Es tracta que la 
canalla dissenyi en horari escolar un punt de llibre solidari per a una acció de l’organització Save the Children. 

18) Punt tractat telemàticament per correu electrònic el 13/02/2017. 
L’àmbit d’extraescolars informa que dimecres 16 de febrer tenen reunió amb AEE per parlar de l´enquesta, dels 20 € 
que cobren en concepte d´inscripció i de l’acollida (preu, ampliar la franja horària...). 
 

19) Punt tractat telemàticament per correu electrònic el 13/02/2017. 
L’àmbit d’extraescolars informa que el projecte JUGUEM² no ha tingut acollida a la nostra escola.  

Es preguntarà si han assignat aquest projecte a una altra escola o no, per tornar-ho a intentar de cara al curs vinent, 
abans que comencin les activitats extraescolars, no quan aquestes ja han començat. 

20) Punt sense tractar 

21) Punt sense tractar 

22) Punt sense tractar 

23) Punt sense tractar. 

24) Punt tractat telemàticament per correu electrònic el 08/02/2017. 

L’àmbit de repensing informa que ara per ara tenen algunes xerrades i dates confirmades: 
1. Dimecres 15.02: "Límits i conflictes en la nostra relació amb els nens". Celeste Vaiana , psicòloga i assessora 
pedagògica. De 17'30 a 19 h. 
2. Dimecres 22.03: "Gestió de l'atenció i la presencialitat". Inez Marçal. De 17 a 19 h. 
3. Dimarts 04.04: "La matemàtica que s'aprèn tocant". Lara Giménez. De 17 a 19 h. 
4. Dimecres 24.05: "Pantalles, infants i noves tecnologies". Vicky Mateu.De 17 a 19 h. 

L’àmbit vol establir una col·laboració mútua amb l'àmbit de cultura. Es tracta d'una xerrada-taller al voltant dels 
contes, de l'aprenentatge a partir del seu llenguatge simbòlic, podrien comptar amb un conte-contes i fer una activitat 
doble, per a famílies i per a nens.  

25) No es fa ús del torn obert de paraula. 

 

 

Eva Caballero i Jóse Ena    Barcelona, 7 de febrer de 2017 


