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

Núm. de sessió: 
Data: 8 de novembre de 2016
Hora de començament: 17 h 
Hora d’acabament: 20 h 
Lloc: menjador de l’escola

Membres

Assistents: Jóse Ena, Eva Caballero, Elena Naranjo, Míriam Buenaventura, Hugo Font, Roser Latorre, Eliza Giuroiu, 
Merche Vendrell, Carme Tomás, Xènia Ribalta, Albert Martí i Edu Viza.

Excusen l’assistència: Daniel Marín, Francesc Fernández, Alícia González, Júlia Reiffs, Mar Trallero, Juan M. Villarreral, 
Judith Anglès i Maria Carretero.

Ordre del dia

 
1) Aprovació / esmena acta ultima reunió
2) Data convocatòria I preparació assemblea extraordinària
3) Tresoreria (Tancament curs anterior i pressupost curs actual)
4) Taller de tardor
5) Quota socis curs actual
6) Eleccions consell escolar
7) Menjador escolar
8) Extraescolars / AEE
9) Extraescolars Calabria 66
10) Finançament colònies per part de l’AMPA
11) Reunió colònies famílies de 6è
12) Gestió berenars colònies i altres activitats
13) Compra de clakis
14) Samarretes 10è aniversari
15) Implicació juntaires a activitats de l’AMPA i motivació a les famílies
16) FAPAC, carnet socis, quota
17) Proposta “De Veí a Veí” canvia l’armari
18) Reunió sol·licitada Kids&Us
19) Informació dels àmbits (si n’hi ha)
20) Torn obert de Paraules

Desenvolupament de la sessió

1) La majoria dels presents no l’ha pogut llegir i s’acorda aprovar-la per email, donant de temps fins al divendres
11 de novembre per tal de fer esmenes o bé de donar el vistiplau.

2)  S’acorden les següents dates:

29 de novembre a les 17 h reunió per tal de preparar l’assemblea de socis

13 de desembre a les 17 h reunió de la Junta de l’AMPA

15 de desembre a les 20 h assemblea de socis 

Es posa com a data límit  el  dia 25 de novembre per tal  que els  àmbits  facin arribar el  pla de treball  i  el
pressupost al president.

3) Aquest punt resta pendent per a la propera reunió del dia 29 de novembre.

4) S’acorda que primer, abans de decidir la data, s’ha de muntar una comissió per tal de dinamitzar la jornada, i
també que lideri la proposta de l’escola (pintar l’entrada del carrer Viladomat, pujar jardineres al pati de dalt,
pintar porteries al pati de dalt...). L’Edu comenta que va prendre mesures de l’entrada i que es trobarà amb una
persona que podria fer la part de disseny de l’entrada. Ens informarà i es parlarà a la propera junta del dia 13 de
desembre. S’ha de veure si es pot constituir la comissió i decidir la data.

5) La quota de socis del curs 2016-17 es cobrarà a les famílies al mes de desembre. 
Aquest punt resta pendent per a la propera Junta del dia 13 de desembre.



6) S’informa que s’ha posat en marxa el procés d’eleccions al Consell Escolar. L’escola ha enviat la informació a les
famílies. S’informa que com a  representant de l’AMPA continua l’actual president, Jóse Ena, i que cal cobrir 3
places que quedaran vacants. S’acorda fer una crida a través del butlletí per veure si es presenten candidats, la
Xènia farà uns cartells i també es penjarà la informació a la web de l’AMPA.

7) Un cop feta la reunió entre escola, famílies i nova empresa de menjador, ALIMENTART, les representants del
Consell Escolar fan palès que no tenen constància de cap queixa, suggeriment, etc al correu que es va facilitar
aquell dia per canalitzar el malestar que es va viure.

S’acorda fer un recordatori del correu electrònic del consell escolar –menjador- al següent butlletí.

8) Les responsables de l’àmbit  d’extraescolars informen que han parlat  amb AEE i  que estudien la possibilitat
d’introduir arts marcials com a activitat per al curs vinent.

També informen que han passat a AEE una llista dels socis de l’AMPA per  tal  de  constatar  quines  famílies
inscrites a les seves activitats són sòcies, i quines no.

També han parlat de poder recollir material d’extraescolars que les famílies ja no faran servir (patins, maillots,
equipament de bàsquet...).  Han d’acabar de decidir  quin criteri  s’aplicarà per tal  de cedir el material  a les
famílies.

Respecte a la comissió que es va crear per a tractar la relació amb AEE ens comuniquen que han fet un model
d’enquesta i la faran arribar a tots els membres de la Junta per tal que facin aportacions.

Demanen incloure al butlletí una crida per veure si troben un/una àrbitre pels partits de bàsquet de mares.

S’aporta la idea per parlar amb AEE que quan es facin les exhibicions a final de curs, tothom pugui tenir una
medalla, un diploma o similar.

9) Només  es  comenta  que  l’AMPA va  avançar  els  diners  per  als  monitors  acompanyants  de les  activitats  de
Calàbria 66 i que els retornaran un cop rebin de l’Ajuntament la subvenció demanada a tal efecte.

Aquest punt resta pendent per a la propera Junta del dia 13 de desembre.

10) Es comenta que ja s’ha explicat el problema de comunicació que es va donar durant la preparació del primer
berenar conjunt del dia 21 d’octubre amb l’objectiu de recollir diners per a les colònies de P5, 2n, 4t i 6è.

S’aprova en Junta que cada curs, els socis que tinguin fills/filles que hi vagin a colònies durant el mateix, tinguin
un retorn de la quota de socis de 10 € per fill/filla. Cal aprovar aquesta mesura en l’assemblea de socis.

S’aprova en Junta que la venda de samarretes i polars la facin –si volen- cada curs els pares i mares de 6è i que
de les vendes obtingudes, el 50% vagi destinat a ajudar a abaratir a la festa de comiat de l’alumnat de 6è
d’enguany, i l’altre 50 % continuï sent de l’AMPA. Cal aprovar aquesta mesura en l’assemblea de socis.

S’aprova en Junta que cada curs es faci venda de gots reutilitzables (no dipòsit i retorn de diners) pels pares i
mares de 6è –si volen- i que de les vendes obtingudes, el 100% vagi destinat a ajudar a la festa de comiat de
l’alumnat de 6è d’enguany. Cal aprovar aquesta mesura en l’assemblea de socis.

11) Es comunica que,  un cop reunides les  famílies de 6è d’enguany,  aquestes  van decidir  no participar  en els
berenars  conjunts,  i  continuar  fent  les  accions que fins  ara  feia  l’alumnat  de 6è per  tal  de  recollir  diners
destinats a ajudar a abaratir la festa de comiat.

Es comunicaran les dates i les accions a fer per tal d’evitar duplicitats si es segueixen fent accions conjuntes per
la resta de cursos.

S’acorda avançar els diners necessaris per a la impressió de butlletes de loteria a les famílies de 6è, i un cop
finalitzada la venda dels mateixos, es retornarà la quantitat avançada a l’AMPA.

12) S’informa que els pares i mares de 2n curs volen fer accions per tal de recollir diners per a abaratir les colònies.
La proposta de berenars o d’altres activitats conjuntes resta pendent per a la propera Junta del dia 13 de
desembre.

13) S’informa que el preu facilitat per Oliklak és de  1,25 €/unitat + IVA = 1,50 €/unitat.

S’aprova comprar 50 unitats que aniran destinades a les noves famílies de P3 i la resta anirà a la gestió setmanal
de la recollida d’oli domèstic.

14) S’acorda que les samarretes del 10è aniversari de l’escola que encara resten al local es donin a l’associació “De
Veí a Veí”. 

15) Es comenta que potser cal fer un document explicatiu sobre què fa l’AMPA i quins beneficis hi ha per pertànyer
a l’AMPA. La Mar buscarà un document que ja es va fer fa uns anys.
Aquest punt resta pendent per a la propera Junta del dia 13 de desembre (serà el 1r punt de l’ordre del dia).



16) Aquest punt resta pendent per a la propera Junta del dia 13 de desembre.

17) S’informa que l’associació “De Veí a Veí” farà un acte a la primavera anomenat “canvia l’armari”, es demana
participació i implicació. Es tracta de donacions de roba de segona mà. S’aprova la participació i ens seguiran
informant.

18) Aquest punt resta pendent per a la propera Junta del dia 13 de desembre.

19) S’informa que en Francesc ha fet arribar un correu electrònic a tots els membres de la Junta i que cal donar 
resposta:
1.  Manifestació per l'Escola Pública dia 12-N, intentem fer difusió.
2.  Propostes Camí amic: al local de l’AMPA hi ha el plafó de resposta de les propostes que van sorgir de les

enquestes que es van passar el curs passat sobre millores a l'entorn de l’escola. S’ha de buscar un lloc 
visible, i poder fer una sessió de retorn a l'escola. D'altra banda, seria interessant incorporar a aquestes 
propostes d’altres que no van ser les més votades, però que seria important promoure:
- establir vies 30 km/h als carrers del voltant de l'escola.
- millorar la senyalització horitzontal
El dia 15.12 hi haurà una trobada de Camí amic, per preparar una trobada amb el regidor de districte.

3. Fil a l'agulla: aquest punt resta pendent per a la propera Junta del dia 13 de desembre.

S’informa que des de l'àmbit de festes, es va proposar un nou caire respecte a la celebració de la festa de 
carnestoltes. Degut a la poca presència dels juntaires en el moment de l'exposició i conseqüent votació, no s’ha 
pogut concretar res respecte el tema.
A partir de les reunions de delegats/des de l'any passat, es va treure el tema de canviar el caire de la celebració 
de la festa de carnestoltes. A partir d'aquest moment, des de l'àmbit de festes va sorgir la proposta que impliqués
més a l'escola i intentar involucrar alhora, més nens i nenes de l'escola. 
El següent pas va ser proposar-ho a la direcció de l'escola (amb la conseqüent aprovació) i seguidament, 
presentar-ho a la reunió de delegats/des (amb la seva conseqüent aprovació).
Seguidament, s’ha passat el tema a la Junta de l'Ampa, on, després d'exposar-la, com ja he dit abans, no es va 
poder votar.
La proposta en qüestió consisteix en celebrar la festa de carnestoltes el divendres a la tarda, a partir de les 
16.30h. Les famílies de P5, es faran càrrec de tota la festa, com fins ara, però la decoració que facin sobre el tema,
l'hauran de col·locar per l'escola  una setmana abans, per tal de que els diferents cursos, puguin, al llarg de la 
setmana de carnestoltes, treballar algun aspecte sobre el tema amb els seus mestres.
Els nens i nenes que vulguin, podran disfressar-se a l'escola abans de la festa.
Un aspecte a tractar serà que les famílies de P5, hauran de comunicar a l'escola, la data i el tema a treballar.
Davant d'aquest proposta, es va comentar que el principal inconvenient eren les diferents extraescolars del 
divendres a la tarda. Respecte a això es va comentar que una solució seria anular aquell dia les diferents 
extraescolars.

20) S’informa que l’escola ha suggerit que es podria fer una taquilla inversa (a la taquilla inversa és l’espectador qui
decideix, un cop finalitzat l’espectacle, pagar el que cregui oportú i just) el dia de la cantada de les Nadales, per
tal de recollir diners per a les colònies d’enguany. 

S’informa que “Barcelona, ciutat refugi” farà, del 10 al 18 de desembre, tota una sèrie de movilitzacions pels
drets humans, drets dels inmigrants i drets dels refugiats a diferents escoles.

Que existeix una xarxa educativa que proposa acions AMPA, AMPA+escola, escola ...
- Xerrada per a nens abans del dia 10.12 per tal de situar-los en la temàtica que es tractarà.
- Pancarta amb el nom de l’escola i una frase pels refugiats (i gravar-ho)
- Foto o vídeo a les aules (nens i nenes d’esquena, una cadira buida amb un cartell “t’estem esperant” i

enviar-ho als refugiats
- Mosaic de color blau al pati que simuli el mar, amb samarretes blaves
- 10.12 campanya “casa nostra, casa vostra” amb recollida d’espelmes a l’escola, que s’enduran a la plaça

Catalunya.
- 15.12 lectura d’un poema i un acte amb alumnes de sisè curs
- Intercanvi de cartes amb nens d’Alepo i Grècia (cartes en anglès, per a nens i nenes de 7 a 15 anys) que es

farien arrivar per whatsapp

Eva Caballero                                                                                                                 Barcelona, 8 de novembre de 2016


