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

Núm. de sessió: 3
Data: 7 de novembre de 2017
Hora de començament: 18 h 
Hora d’acabament: 20.30 h                 
Lloc: sala de professors

Membres

Assistents: Núria Serret,  Hugo Font,  Eva Caballero, Roser Latorre, Mar Trallero, Amparo Calvet, Merche Vendrell, Eliza 
Giuroiu, Sandra García, Suzanne Teesdale i Míriam Buenaventura.
Excusen assistència: Francesc Fernández, Xènia Ribalta i David Huete.
Assistència famílies: Montse
Assistència altres: Olga i Cristina, d’Associació Esportiva Eixample

Ordre del dia

1. Petició d’una família sobre recursos per a l’escola com a referent d’escola inclusiva
2. Petició d’inscripció a una activitat extraescolar d’una família de l’escola
3. Aprovació de l'acta de la reunió de junta del 09.10.17
4. Aprovació de la candidatura de l'àmbit de repensing
5. Junta de l'AMPA: situació actual dels àmbits i càrrecs vacants
6. Assemblea general ordinària de famílies sòcies de l’AMPA
7. Tancament del pressupost del curs 2016-17. Tiquets de tresoreria
8. Canvi d'adreces de correu electrònic 
9. Explicació de la reunió de l’àmbit de cultura amb la direcció de l’escola
10. Explicació de la reunió de l’àmbit de repensing amb la direcció de l’escola
11. Projecte de la Superilla de Sant Antoni i activitat a la Festa Major del barri de Sant Antoni
12. Samarretes i polars
13. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió

1) Una família de l’escola ens informa que està preparant un escrit, del qual informarà a direcció i que es presentarà al
Consorci d’Educació per tal de denunciar la manca de recursos existents a la nostra escola envers la educació inclusiva
d’alumnat amb necessitats especials. Ens ha informat de la situació a l’escola i ens demana que, un cop s’hagi redactat,
l’AMPA donarà suport a l’escrit.

2) Assisteixen a la reunió de la junta Olga i Cristina, membres de l’AEE, entitat que gestiona les activitats extraescolars
esportives de la nostra escola a petició de la junta, degut a una sol·licitud que ha arribat per escrit a la junta on es
demana incloure una alumna a una activitat extraescolar.
AEE comenta que quan es va implantar la línia bolet a l’escola es va parlar amb l’AMPA i es va acordar que, donades les
circumstàncies, s’ampliarien els grups per tal que l’alumnat d’aquesta línia extra que ho volgués pogués desenvolupar
una activitat extraescolar. Que es va fer per a l’inici de la línia extra, però que això no dona lloc a que aquest alumnat
pugui tenir preferències en qualsevol moment respecte a la resta d’alumnat.
Que s’haurien de respectar les ratios per activitat, donat que això influeix en la qualitat de la mateixa, i que s’hauria de
pensar en el grup ja existent (en concret, parlem de bàsquet, i ara hi ha 14 inscrits).
Que s’ha de tenir present que hi ha més alumnat d’aquesta línia extra que està en llista d’espera d’aquesta i d’altres
activitats extraescolars, i que si es fa alguna acció, s’hauria de fer també per la resta (i s’obre el debat de tenir present
també a la resta d’alumnat que no es de la línia extra i que també està en llista d’espera).
Que AEE està disposada a ser flexible i a contemplar l’opció, però que ho veu complicat, sobretot amb el tema de
distribució de partits.
Que, encara que l’escrit adreçat a l’AMPA i a AEE diu que s’ha comentat el contingut de la carta entre les famílies del
grup de bàsquet, no totes han donat el vistiplau a la petició d’aquesta família. Tampoc queda clar qui va comentar que,
tal com diu l’escrit, “se nos dijo que si las familias del equipo estaban de acuerdo y/o el AMPA daba su aprobación,
l’AEE aceptaría la decisión”.

L’AMPA pren nota de tot el que s’ha parlat i farà una votació per tal de donar resposta a aquesta petició.



3) S’aprova l’acta de la reunió de la junta de l’AMPA del 09.10.17 un cop esmenades les anotacions fetes pels membres de
la junta.

4) S’aprova la candidatura de Suzanne Teesdale per formar part de la junta de l’AMPA dins de l’àmbit de repensing.

5) S’informa que Eva Caballero, actual secretària, i Hugo Font, membre de l’àmbit de coordinació de delegats, deixen la
junta de l’AMPA.

6) S’acorda canviar la data de l’assemblea general ordinària de famílies sòcies de l’AMPA. Finalment es durà a terme el
dimarts 28 de novembre de 2017, a les 17 h. Hi haurà servei d’acollida gratuït pels fills i filles de les famílies assistents.

S’acorda fer una reunió extraordinària de junta de l’AMPA el dia 14.11.17 a les 17 h per tal de presentar el document
conjunt del Pla de Treball del curs 2017-18, així com la memòria del curs 2016-17. 

Es parla també que el 21.11.17 a les 17 h hi haurà reunió de la junta amb direcció on es presentarà el projecte
emocional  que es posar en marxa a l’escola,  així  com de la possibilitat  de fer una reunió extraordinària de junta
després d’aquesta, a les 18 h, si el dia 14.11.17 han quedat temes pendents.

7) Es comenten alguns temes pendents del pressupost i Amparo comenta que durant la setmana enviarà el document als
membres de la junta per tal que el revisem.

8) S’acorda que a partir d’ara es faran servir els nous comptes de correu electrònic(.info) i que es deixaran de fer servir els
comptes de correu particulars dels membres de la junta per tal que la informació referent a la junta quedi a l’abast dels
membres dels àmbits i ajudi en la cerca d’informació dels àmbits i en el traspàs d’informació quan hi ha canvis a la
junta de l’AMPA.

9) S’informa que es va explicar el projecte de cultura per a aquest 2017-18 a direcció, i que ha tingut bona acollida.      Ja
hi ha un contacte per tal de fer una trobada amb una dona que té una feina que ha estat habitualment desenvolupada
per homes. I segueix la recerca d’altres. També s’ha parlat de la possibilitat de fer conta contes amb exalumnes de
l’escola. Es faran accions per tal de cercar exalumnes disposats a fer-ho.

10)  S’informa que es va explicar el projecte de repensing per a aquest 2017-18 a direcció, i que ha tingut bona acollida. Tot
just l’escola està començant a treballar un dels projectes proposats, el de “repensar els patis”, cosa que farà que escola
i AMPA treballin el projecte plegats. El dia 27.11.17 està previst que es faci una reunió a l’escola amb una entitat que
treballa el tema. També resta pendent una reunió amb l’Ajuntament, que promou projectes com el que treballarem.
També es parla de la possibilitat de fer alguna acció durant el mes de desembre per treballar els drets dels refugiats.

11)  El membre de la junta que va demanar incloure el punt a l’ordre del dia ha hagut de marxar de la reunió i enviarà la
informació per correu electrònic.

12)  Aquest punt resta pendent per a la propera reunió de la junta de l’AMPA.

13)  No hi ha comentaris en aquest punt, donant per tancada la reunió.

Eva Caballero                                                                                                                           Barcelona, 9 de novembre  de 2017


