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

Núm. de sessió: 7
Data: 7 de març de 2017
Hora de començament: 17 h 
Hora d’acabament: 19.45 h                 
Lloc: sala de professors

Membres

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

Excusen l’assistència: Mercè Sanz, Alícia González, 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 07.02.17 (Eva)

2. Tresoreria, rebuts retornats i més (Amparo)

3. Com repartir els diners recollits del primer berenar conjunt pro-colònies (Roser)

4. Sant Jordi (Carme)

5. Taller de primavera (Jóse)

6. Extraescolars i Associació Esportiva Eixample (Merche)

7. Superilla de Sant Antoni (Eva i Mar)

8. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió

Abans de començar la sessió, es presenta Dani, el director de l’escola. Dóna les gràcies per la invitació que l’AMPA ha fet a la
direcció per tal que pugui assistir a qualsevol de les juntes que es convoquen per tal d’exposar temes que són d’interès mutu.
Informa  que  cap  a  final  de  curs  farem  una  reunió  conjunta  per  tractar  diversos  temes,  entre  ells,  veure  si  es  poden
universalitzar els ajuts que l’AMPA fa a les famílies sòcies.

1) S’acorda fer les modificacions a l’acta del mes de febrer que els membres han proposat respecte a la redacció, i s’aprovarà
definitivament a la propera Junta.

2) Amparo informa que hi ha aproximadament 482 alumnes i que hi ha 282 famílies sòcies, que ha hagut 3 baixes i que s’han
retornat 23 rebuts, alguns d’ells dues vegades. Això comporta unes despeses per a l’AMPA que hem de decidir com es
poden minimitzar.
Al proper butlletí setmanal que s’envia per correu electrònic a través dels delegats/delegades de classe es recordarà a
aquelles famílies que encara no han rebut el cobrament de la quota que contactin amb l’AMPA per revisar els motius i
poder-la fer efectiva.

S’informa que la quota de teatre del 1r trimestre ja s’ha cobrat, sense problemes, i que la setmana vinent es cobrarà la
quota del 2n trimestre.

S’informa que el  SACC ens ha d’ingressar 450€ del  curs  passat  i  450 € del  curs vigent.  Prepararem les factures i  ho
enllestirem.

S’acorda que Mar reclamarà l’import dels monitors acompanyants a les activitats extraescolars que es realitzen a Calàbria
66 i que es va avançar a l’inici del curs per tal de poder endegar aquest servei. 

S’informa que de la  festa  de carnestoltes  encara no han lliurat  totes  les  factures  i  per  tant  no s’ha tancat  el  tema
econòmic. Ara per ara hi ha un guany de 380,19 €, però aquesta quantitat no és la final.

S’acorda que Hugo farà la valoració final de la festa de carnestoltes un cop s’hagi tancat el tema econòmic.

S’acorda que Eva farà una proposta de text per enviar a les famílies per tal que estiguin informades de la mesura aprovada
per junta i  assemblea de socis de retornar 10€ per fill/filla a cada família sòcia de l’AMPA cada vegada que els seus
fills/filles hi vagin de colònies.

Respecte a l’alumnat de P5 “afectat” per aquesta mesura, i degut a que ja han satisfet l’import total del cost de les
colònies d’enguany, parlarem amb secretaria de l’escola per veure quina és la millor opció per fer arribar aquests diners a
les famílies sòcies.



3) S’acorda que Eva preguntarà a secretaria de l’escola quants alumnes/quantes alumnes van de colònies i es decidirà com
fer el repartiment dels 90,50 € recaptats al berenar conjunt que es va fer el 21.10.16.

4) S’informa que s’enviarà mitjançant el proper butlletí setmanal via delegats/delegades la informació a les famílies sobre la
diada de Sant Jordi a l’escola i informant sobre com, quan i a on han de portar els llibres d’intercanvi. 

La recollida de llibres començarà el dilluns dia 13.03 i finalitzarà el dia 07.04. La diada de Sant Jordi es durà a terme a
l’escola el proper dia 21.04.

S’informa que des de l’escola ha sorgit la iniciativa de col·laborar amb Save the Children. L’alumnat farà un punt de llibre i
ens informaran de què es farà al respecte.

Respecte a l’organització per part de l’AMPA, es demanen voluntaris/voluntàries per a aquell dia, i en principi s’ofereixen:
Roser, Amparo, Merche, Carme, Míriam, Eliza i Eva.

S’han de buscar editorials que puguin fer donacions, o mirar a on anar a comprar els llibres... sobretot pels cursos de 5è i
6è. També es demanarà a Calàbria 66 que facin aportacions a través de les diferents AMPES (la Mar s’ofereix a consultar el
tema a Calàbria 66).

5) Jóse informa que ha parlat amb direcció i que ha acordat que o el dia 21 o el 23 de març l’alumnat de 6è podrà retallar les
lletres de les pancartes de la façana del carrer Viladomat que s’han de substituir. Ell portarà les plantilles i el material. Es
demanen voluntaris per a ajudar aquell dia al professorat i/o alumnats i s’ofereixen Jóse i Eva.

S’acorda la data del taller de primavera pel proper 7 de maig. Els fills/filles dels adults que participin a les activitats que es
duran  a  terme estaran  sota  la  vigilància  de  monitors  de  patis  oberts que  els  faran  diverses  activitats.  Es  demanen
voluntaris/voluntàries per a aquell dia, i s’ofereixen: Amparo, Roser, Míriam, Jóse i Hugo.

Donat que la data prevista és al maig, Jóse parlarà amb direcció per veure si es posposa l’activitat de retallar lletres per a
més endavant. Ens informarà.

6) Merche farà les correccions oportunes al text que va fer arribar als membres de la Junta i s’enviarà a totes les famílies
sòcies de l’AMPA per tal que estiguin informades.

7) Mar explica la reunió que va mantenir, juntament amb l’Eva el passat 27 de febrer amb representants d’ecologia urbana i
del districte, juntament amb el grup impulsor de la Superilla de Sant Antoni. Quan ens facin arribar el document de la
presentació s’enviarà a la resta de membres de la Junta.

Francesc comenta amb Mar alguns aspectes que s’han parlat en el projecte Camí Amic i que sembla que no encaixen amb
el projecte que s’ha presentat. A la propera reunió del grup impulsor, la Mar ho exposarà.

8) Hugo comenta que si  la  Junta  ho aprova,  passen  a  digitalitzar  els  logos de samarretes  i  polars  per  tal  d’agilitar  les
comandes. S’aprova la digitalització dels logos.

També pregunta si  s’aprova fer  una comanda de 100 peces,  i,  a  instància d’Eva es demana que tornin a parlar  amb
l’empresa amb que en principi es treballarà per tal d’aclarir si les comandes mínimes de 100 peces han de ser de la
mateixa peça o poden ser variades. Hugo ho consultarà.

Es comenta també que s’ha instal·lat a l’escola la exposició de Vides aturades i que els membres de la Junta no en teníem
coneixement.  Es parlarà a la propera junta del  procediment a seguir  per a les accions que vulguin desenvolupar els
col·laboradors, doncs la Junta ha d’estar sempre informada de les accions a fer.

L’Eva pregunta sobre l’Olga, mare de l’escola que vol col·laborar amb la Junta. No queda gaire clar en quin àmbit s’ha
d’incloure. Resta pendent que es parli amb ella i que des de la Junta aclarim el paper dels col·laboradors.

Eva Caballero                                                                                                                                          Barcelona, 14 de març de 2017


