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

Núm. de sessió: 
Data: 17 de gener de 2017
Hora de començament: 17 h 
Hora d’acabament: 19.15 h 
Lloc: sala de professors

Membres

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

Excusen l’assistència:Alícia González, Júlia Reiffs, 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.

2) Cercavila 3 tombs i sorteig.
3) Cercavila de Festa Major.
4) Participació espai veïnal Mercat de Sant Antoni.
5) Festes de Santa Eulàlia.
6) Informacions dels àmbits.
7) Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1) S’aprova l’acta de la junta de data 13.12.17 un cop esmenades les anotacions fetes pels juntaires.

2)  S’informa que demà dimecres 18.01 porten a l’escola la bandera que ens acredita com a  banderers d’honor infantils
durant la festa dels 3 tombs de Sant Antoni 2017. La lliuraran a P5, i restarà a l’entrada de l’escola al carrer Viladomat.

Disposem d’un carruatge i es faran 4 torns amb l’alumnat inscrit i un cop fet el sorteig s’enviarà un correu a les famílies
agraint la participació a qui no pugui participar, i als que si ho faran els donaran el punt de trobada per tal de fer els canvis.
Al carruatge sempre hi haurà 2 juntaires que vigilaran els nens/les nenes i que portaran la bandera.

El cercavila comença als jardinets de l’Alguer sobre les 10.30 h i que finalitzarà sobre les 13.30 h a la plaça de l’ajuntament.
I que després es farà una recepció a dins de l’Ajuntament.

3) S’informa que el monitor de tabals, Raúl, parlarà amb els alumnes i els convocarà a les 10.30 h a la porta de l’escola. Dels
grallers no tenim constància que surtin al cercavila. A més dels tabals, sortirà el nou Patxoca, la cucafera i els garrinets.

4) Mar informa que han demanat que l’AMPA de l’escola participi en la definició dels usos de l’espai veïnal del nou Mercat de
Sant Antoni,  i  volen que sigui una mare qui assumeixi  aquest paper, donat que hi ha poca presència femenina en el
projecte. 

A l’espai veïnal hi ha una aula de cuina , gestionada pels veïns i pel CAP Manso, i on també hi podrà participar l’AMPA de
l’escola i un espai per a joves, a més d’un altre espai per definir. Es demana informació sobre la proposta de fer una
ludoteca en aquest espai  que encara no s’ha definit,  i  es comenta que en principi  no es podrà fer per qüestions de
seguretat, encara que la proposta no es descarta definitivament.

Quan comencin a programar-se les reunions i es tingui una mica més d’informació, es definirà qui anirà.

5) S’informa que el dia 11.02 pel matí es farà la rua de Santa Eulàlia, i hem de decidir si participarem o no. Possiblement
l’exposició de gegants es farà a la UB, a la plaça Universitat.

6) L’Hugo comenta que volen fer una comanda de folres polars i samarretes i que han vist la necessitat de digitalitzar les
planxes amb els logos per tal de fer més eficaç la feina de comandes. Això tindrà un cost d’uns 400 € però facilitarà molt la
feina. També es proposa mirar preus de dessuadores per tal d’ampliar les possibilitats de venda.

S’acorda donar suport a la iniciativa i ratificar-ho a l’assemblea de socis del proper 26 de gener.

7) Ha desaparegut una cadena amb cadenat d’un dels armaris de l’AMPA al costat del gimnàs. Hugo comprarà una altra.

Roser informa que l’activitat de circ de Calàbria 66 ha patit durant aquest primer trimestre per manca d’inscrits i han
hagut d’unificar els dos grups en un sol dia, els dimecres. Encara no saben si augmentarà la quota o no ni si seguiran.

Eva Caballero                                                                                                                         Barcelona, 17 de gener de 2017


