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

Núm. de sessió: 2 
Data: 9 d’octubre de 2017 
Hora de començament: 17 h  
Hora d’acabament: 19.40 h                  
Lloc: sala de professors 
 

Membres 
 

Assistents: Núria Serret,  Francesc Fernández,  Eva Caballero, Roser Latorre, Mar Trallero, Amparo Calvet, Merche Vendrell, 
Xènia Ribalta i Míriam Buenaventura. 
Excusen assistència: Hugo Font, Eliza Giuroiu. 
Assistència famílies: David, Suzanne. 
 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de les actes de la reunió extraordinària de la junta de l’AMPA del 27.06.17 i de l’acta de la reunió de la 
junta de l’AMPA del 19.09.17. 

2. Aprovació de les candidatures de l’àmbit de festes. 

3. Estat de les subvencions. 

4. Estat dels documents necessaris per a convocar l’assemblea: memòria del curs 2016-17 i pla de treball del curs 2017-
18; tancament econòmic del curs 2016-17 i pressupost del curs 2017-18. 

5. Proposta de canvi de data de l’assemblea general ordinària de famílies sòcies de l’AMPA, que inicialment es va 
aprovar pel 24.10.17. 

6. Proposta per a l’acompanyament a l’activitat extraescolar de circ que es desenvolupa a Calàbria 66. 

7. Presentació de canvis a l’àmbit de cultura. 

8. Resposta, punt per punt, dels temes tractats en la reunió amb direcció del 26.09.17. 

9. Proposta de nova reunió amb direcció per tal de donar resposta als temes tractats a la reunió del 26.09.17. 

10. Torn obert de paraula. 

Desenvolupament de la sessió 
 
 

Es fa constar que la reunió de junta de l’AMPA prevista pel dia 03.10.17 es va posposar al següent dimarts, 9 d’octubre, per 
la convocatòria “d’aturada de país” per part de la Taula per la democràcia. 

1) S’aproven les actes de la reunió extraordinària de la junta de l’AMPA del 27.06.17 i de l’acta de la reunió de la junta 
de l’AMPA del 19.09.17 un cop esmenades les anotacions fetes pels membres de la junta. 

2) S’aproven les candidatures de Sandra García i de David Huete per formar part de la junta de l’AMPA dins de l’àmbit 
de festes. 

3) Encara no s’ha fet el traspàs de la gestió de les subvencions.  
S’acorda que Amparo i Eva tornaran a parlar amb Txus per acordar una data i que es faci efectiu el traspàs de 
documents i d’informació. 

4) Encara no disposem de tota la informació dels diferents àmbits per tal de poder realitzar els documents necessaris 
(memòria i pla de treball) que s’han de presentar a l’assemblea general ordinària de famílies sòcies de l’AMPA.  

S’acorda que es parlarà amb els membres de la junta que encara no han lliurat els documents per tal que ho facin en 
un termini d’una setmana. 

5) S’acorda canviar la data de l’assemblea general ordinària de famílies sòcies de l’AMPA. Finalment es durà a terme el 
dia 21 de novembre de 2017, a les 17 h. Hi haurà servei d’acollida gratuït pels fills i filles de les famílies assistents. 

S’acorda també fer una reunió de junta ordinària el dia 07.11.17 a les 18 h i una reunió de junta extraordinària el dia 
14.11.17 a les 17 h. 

6) S’informa que en l’activitat de circ que es duu a terme a Calàbria 66 s’ha abaixat el preu de la mateixa i que per tant, 
no inclou l’acompanyament dels nens i nenes des de l’escola fins a Calàbria 66. Es proposa que l’AMPA assumeixi 
aquest cost i l’AMPA demana a Mar que es doni informació sobre el número d’inscrits i sobre si les famílies dels 
inscrits poden o no fer aquest acompanyament. 

 

 

 



7) La Núria comenta que vol introduir alguns canvis a l’àmbit de cultura respecte al que s’estava fent fins ara, i que ho 
parlarà amb direcció per tal de veure la viabilitat. 
Per Sant Jordi, vol proposar que l’ordre d’arribada a la paradeta sigui de 6è a P3, just al contrari de com s’ha fet fins ara. 
Voldria fer una o unes sessions de conta-contes amb ex alumnes de l’escola; les xerrades les traspassa a l’àmbit de 
repensing i proposa fer trobades amb dones que desenvolupen oficis que històricament s’han associat al sexe masculí. 

8) S’acorden les respostes als temes tractats a la reunió amb direcció del 26.09.17 i es transmetran a la reunió de 
retorn del dia 7 de novembre. Els acords han estat els següents (s’indiquen les qüestions que demana l’escola, i els 
acords de la junta de l’AMPA): 

1.- Canals de comunicació i/o interlocutors de l’AMPA. Sigui per àmbits d’actuació o si pel contrari es decideix fer en 
general (un únic mail, una persona per àmbit, amb el president/a, etc.)  Roser farà un llistat actualitzat i el farà 
arribar a direcció. 

2.- Representat de l’AMPA al Consell Escolar  inicialment serà Eva Caballero 

3.- Continuïtat o no de la recollida de l’oli  la junta de l’AMPA decideix no continuar amb el projecte. 

4.- Definició de l’Infoferranet  Roser es reunirà amb les persones que fan possible la revista i ens explicarà el pla 
de treball per a aquest curs 2017-18. 

5.- Quantitat de l’aportació econòmica de l’AMPA al projecte sobre el treball emocional (per tres cursos) es 
genera un debat sobre el projecte -quina necessitat real hi ha a l’escola per tal de voler portar a terme un projecte 
amb una dimensió tan gran-, sobre la necessitat de portar-ho a terme des de una empresa privada –i no buscar una 
opció que vingui d’alguna administració pública-, sobre per què no es parla d’aquest tema a les reunions, etc.          
Hi ha diferents postures dels membres de la junta envers el tema, i finalment es fa una votació (8 vots a favor i 1 
abstenció), guanyant l’opció d’aportar 3.000€ (IVA inclòs) cada curs tenint en compte que l’escola diu que pot 
aportar 4.000 €+IVA cada curs i que el cost del projecte és de 15.000 € + IVA cada curs, i el projecte durarà 3 anys. 
Un cop decidit, s’haurà de plantejar a la propera assemblea general de socis per a la seva ratificació, i a més, es 
planteja el dubte de si es pot comprometre una part del pressupost actual per a exercicis pressupostaris futurs, i 
l’Eva farà la consulta a la FAPAC (Fed. D’Assoc. de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya)  un cop feta la consulta, 
s’informa a direcció que no es poden comprometre diners a futur, sinó que cada curs s’ha d’aprovar la despesa en 
junta i s’ha de ratificar en assemblea. 

6.- Col·laboració econòmica o no (i quantitat) al projecte de l’hort  actualment l’escola ja ha manifestat que pot 
fer front a les despeses que es generen de l’hort per a aquest curs 2017-18 i pel proper 2018-19. Deixem doncs, les 
aportacions, per a més endavant, encara que intentarem buscar opcions de subvenció pel projecte (Amparo parlarà 
amb la Júlia). 

7.- Consolidació o no de les ajudes existents: 1500 euros per monitors de colònies, 1500 euros pels regals de reis, 
1000 euros pel fons social com ja s’ha comentat al punt 5, l’actual junta de l’AMPA no pot comprometre diners a 
futur, amb la qual cosa, escola i AMPA hauran de parlar d’aquestes aportacions cada curs. Per a aquest curs, 
s’aprova continuar amb les ajudes descrites, que hauran de passar per l’assemblea ordinària de socis per a la seva 
ratificació. 

8.- Ampliació o no (i quantitat) del fons social  aquest punt queda pendent, doncs a la reunió amb direcció va ser 
un membre de la junta qui va fer un comentari, però no s’ha tornat a reprendre la qüestió. 

9.- Col·laboració o no amb el 50% del cost del monitoratge específic per colònies pels alumnes amb NEE greus  
s’aprova la col·laboració per a aquest curs 2017-18 i, de nou, tal com s’indica al punt 5 l’actual junta de l’AMPA no 
pot comprometre diners a futur, amb la qual cosa, escola i AMPA hauran de parlar d’aquestes aportacions cada cop 
que sigui necessari, doncs aquesta ajuda està supeditada a que existeixi aquesta necessitat especial de monitoratge. 

 

9) S’acorda fer la reunió amb direcció per tal de donar resposta als temes tractats a la reunió del 26.09.17 el dia 7 de 
novembre de 2017, de 17 a 18 h. 

10)  Es presenta Suzanne Teesdale com a candidata a membre de la junta per l’àmbit de repensing. Explica els projectes 
que volen dur a terme durant el curs 2017-18 i s’acorda que prepari el pla de treball i el faci arribar a la junta per tal 
de incorporar-ho al document que es presentarà a l’assemblea general ordinària de famílies sòcies de l’AMPA; que 
parli amb direcció sobre les propostes que requereixen col·laboració mútua per veure si es poden realitzar, i 
s’acorda que a la propera reunió de junta es proposarà l’aprovació de la seva candidatura com a membre de la junta 
de l’AMPA. 

Eva Caballero             Barcelona, 24 d’octubre  de 2017 


