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

Núm. de sessió: 
Data: 13 de desembre de 2016
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, Eliza Giuroiu, Merche Vendrell, Carme Tomás, 
Xènia Ribalta, Edu Viza i Mar Trallero.

Excusen l’assistència: Elena Naranjo, Francesc Fernández, Alícia González, Júlia Reiffs, Hugo Font, Albert Martí, Juan M. 
Villarreal, Daniel Marín, Judith Anglès i Maria Carretero.

Ordre del dia

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera junta i de la junta extraordinària.

2) Text sobre la recollida d’oli i voluntaris per la recollida els dimarts.

3) Diners recollits en el primer “berenar de colònies” conjunt.

4) Cal que l’escola justifiqui els diners que l’AMPA li entrega cada curs per realitzar projectes o activitats?.

5) Visita de l’alcaldessa a l’escola, actitud de l’escola…

6) Incidència Sant Jordi 2013.

7) Sol·licitud dels pares de 6è: auditori de Calàbria66 per un espectacle de Sol Picó per organitzar comiat de l’escola.

8) Ampliació del missatge que es dirigirà a les famílies sobre la situació de l’AMPA… enviar estatuts... voluntariat?.

9) Consell Escolar. Renovació de candidats i propera reunió.

10) Assemblea extraordinària: tancar pressupost curs 15-16, fer pressupost curs 16-17, contingut de l’Assemblea...

11) Redacció del Reglament de Règim Intern (RRI).

12) Posposar el taller de tardor a taller de primavera… Tema: reparació de la façana...

13) Kids & Us.

14) Projecte de l’AEE (inici al gener 2017).

15) Informacions dels àmbits.

Desenvolupament de la sessió

1) S’aproven ambdues actes, la de la junta del 08.11.16 i la de la junta extraordinària del 29.11.16, que ja havien estat
enviades per correu electrònic i ja s’havien fet les modificacions demanades.

2)  S’aprova el text enviat prèviament per l’Eva que inclou una petita explicació per a les famílies noves a l’escola per
tal que participin al projecte de recollida d’oli usat. 

S’acorda que aquest fulletó es lliurarà cada curs (fent les modificacions necessàries) a les noves famílies de P3
juntament amb un claki.

3) El primer berenar conjunt es va fer el 21.1.16 i es van recollir 90 €. Ara mateix no hi ha més accions programades, i
és per això que aquests diners no es repartiran fins que no es decideixi si es fan o no. Si arribada la primavera no
s’han fet més accions conjuntes, es decidirà com es repartiran els 90 €.

4) S’acorda que es demanarà a l’escola que, quan rebi diners de l’AMPA com a subvenció, premi de concurs, etc.
lliuri a l’AMPA algun document tipus memòria justificativa.

5) L’AMPA fa autocrítica,  doncs no es va organitzar davant la visita a l’escola de l’alcaldessa.  Es va participar a la
trobada a títol  particular,  encara que es va parlar  com a AMPA, però els  temes clau potser s’haurien d’haver
preparat.  Es creu convenient  fer un protocol  d’actuacions davant situacions com aquesta,  per tal  de preveure
quines accions calen fer. També es parlarà amb la direcció de l’escola respecte a la no presència de cap docent ni de
cap persona de l’equip directiu en una ocasió tan favorable com per a reivindicar millores per a l’única escola
pública del barri tenint a l’alcaldessa, la regidora i la consellera a “casa nostra”.

Mar demanarà als consellers una reunió de resposta respecte a la que es va mantenir al juny de 2015.

6) S’informa formalment que la incidència de Sant Jordi de 2013 ja ha estat solucionada per part de l’Olga Pardo.



7) S’acorda aprovar la petició dels pares i mares de sisè que van demanar a la junta de l’AMPA poder fer ús de
l’auditori de Calàbria 66 (fent la petició des de la junta de l’AMPA, com a entitat federada de Calàbria 66, i que
tindria un cost zero) per a una actuació de la Sol Picó, que es durà a terme al gener de 2017 i que té com a objectiu
recollir diners per al comiat de l’alumnat de sisè.

8) S’anuncia que ja hi ha una candidata per a portar la tresoreria de l’AMPA durant el curs 2016-17, després que
l’anterior candidat hagués presentat la seva renúncia a aquest càrrec. Es tracta de l’Amparo Calvet, mare de P3, i a
més a més, delegada de curs.

Donada aquesta nova situació, Jóse tornarà a redactar el text que ja s’havia aprovat per tal de comunicar a les
famílies la situació de la junta de l’AMPA, amb les vacants i les problemàtiques sistemàtiques que es donen cada
curs, i l’enviarà de nou als membres de la junta per tal que el valorin abans de enviar-lo a totes les famílies.

9) S’informa que el  dijous  15.12.16 hi  ha  reunió  del  Consell  Escolar  i  que es  reuniran prèviament  els  membres
representants dels pares i mares per tal de preparar-la. 

També es demanarà la informació de les votacions a l’escola, així com les dades dels nous membres del Consell
Escolar, i que es publiqui a la web de l’escola.

S’acorda que per a les properes eleccions al Consell Escolar, l’AMPA prepararà millor la campanya.

10) S’acorda fer una junta ordinària i una extraordinària el dia 17 de gener de 2017 . La junta ordinària començarà a
les 17 h, i un cop finalitzada, començarà la extraordinària, on es prepararà l’assemblea general de socis del dia 26
de gener de 2017.

11) Jóse prepararà una proposta de Reglament de Règim Intern (RRI) i la passarà a la resta de membres de la junta per
tal de començar a donar-li forma. Entre d’altres temes, s’inclourà: la definició de membre de la junta de l’AMPA, la
responsabilitat dels membres de la junta que custodien les claus de l’escola, la definició dels diferents àmbits, el
número màxim de persones per àmbit que poden pertànyer a la junta, i més...

12) S’acorda fer el taller de “tardor” el dia 5 de març de 2017 , i com a proposta principal està el canviar la fisonomia
del mural reivindicatiu de la façana de l’escola, doncs comença a estar deteriorat. També es canviarà l’aspecte de
l’entrada a l’escola pel carrer Viladomat, donant més llum i decorant-la amb algun element identificatiu de l’escola.
Cal però, voluntaris que dinamitzin als infants mentre els pares i mares treballen. Sorgeix la idea de contactar amb
els monitors de l’activitat de patis oberts que ja es van oferir en algun moment per fer activitats.

13) S’informa de la proposta de l’empresa Kids&Us que ofereix la possibilitat de muntar un casal d’estiu a l’escola.
Merche i Eliza comenten la proposta, i donat que a l’empresa li hem de donar resposta en uns dies i hem de valorar
amb molta precisió si convé o no el canvi,  s’acorda plantejar la proposta de l’empresa Kids&Us a l’assemblea
general de socis del proper 26 de gener de 2017  i veure quina valoració s’obté, i en tot cas, plantejar-la com a
opció de cara al casal d’estiu del curs 2017-18.

14) S’informa, des de l’àmbit d’extraescolars, d’una nova proposta d’activitat per part de l’AEE. Es tracta del projecte 
JUGUEM, una experiència d’esport inclusiu per a infants amb pluridiscapacitat en activitats físiques i esportives.  Serà
un nou repte amb un programa que promou la participació, donant l’oportunitat a infants amb TEA o dificultats en la 
regulació del comportament, de compartir una activitat esportiva fora de l’horari lectiu, en un entorn inclusiu. És una
activitat gratuïta i s’adreça a l’alumnat de 4t, 5è i 6è que tingui ganes de jugar i compartir una experiència de gran 
valor humà.
Es realitzaran activitats esportives, jocs motrius i sensorials mitjançant l’aprenentatge cooperatiu que facilitarà la 
participació activa de tothom per aconseguir un objectiu comú. El 19 de desembre  es farà una sessió informativa a 
les 18 h a l’escola Ferran Sunyer, amb servei d’acolliment gratuït.

15) S’informa que l’Associació de veïns del Barri de Sant Antoni, com a membre de la junta de la Federació dels Tres
Tombs  de  Sant  Antoni  de  Barcelona  ha  proposat  a  l’AMPA i  a  l’escola  Ferran  Sunyer  per  a  participar  com a
banderers d’honor infantils durant la festa dels 3 tombs de Sant Antoni.

Durant la rua hi haurà un carruatge a disposició de l’escola Ferran Sunyer i diferents punts on es podran anar pujant
i baixant per a que participi el major nombre d’alumnat.

Fa falta més informació per tal que la junta de l’AMPA es pronunciï al respecte. Es demanarà més informació i
llavors es decidirà si es participarà o no.

Es demana a la junta si vol fer alguna proposta per a l’espai veïnal del Mercat, doncs hi ha una superfície d’uns 600-
700  m²  entre  els  carrers  Borrell  i  Manso,  del  qual  podrà  disposar  el  barri.  Es  creu  convenient  que  com  a
AMPA/Escola ens adherim a la proposta que ja s’ha fet des de Calàbria 66 envers aquest espai, encara que primer
volem conèixer amb detall  el  projecte. Es demana a la Mar i a la Kolo de Calàbria 66 que ens facin arribar el
projecte. Si des de l’AMPA sorgeix alguna altra proposta, comunicar-ho a la propera junta.

Eva Caballero                                                                                                          Barcelona, 13 de desembre de 2016


