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

Núm. de sessió: 1 
Data: 19 de setembre de 2017 
Hora de començament: 17 h  
Hora d’acabament: 20 h                  
Lloc: sala de professors 
 

Membres 
 

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

Ordre del dia 
 

1. Aprovació de les actes de les reunions extraordinàries de la junta de l’AMPA del 27.06.17 i de l’11.07.17 
2. Reunió amb direcció el 26.09.17 
3. Data per a l’assemblea general de famílies sòcies de l’AMPA 
4. Memòries 2016-17 i plans de treball 2017-18 dels diferents àmbits 
5. Comunicació: noves adreces de correu electrònic de l’AMPA 
6. Tresoreria: tancament pressupost de la festa fi de curs 2017; tancament del pressupost general del curs 2016-17; 

estat de les subvencions del curs 2016-17 i sol·licitud de subvencions pel curs 2017-18 
7. Junta de l’AMPA: estat actual i futur 
8. Festa de benvinguda a les famílies de P3 
9. Difusió de l’AMPA a les famílies 
10. Extraescolars: sorteig de places d’activitats d’AEE  
11. Temporada de calor a l’escola: tendals i temperatura a les aules  
12. Torn obert de paraula 

Desenvolupament de la sessió 
 

1) L’acta de la reunió extraordinària de la junta de l’AMPA del 27 de juny resta pendent d’aprovació fins a la propera 
reunió de junta degut a que manca incorporar una rectificació d’última hora feta per un membre de la junta respecte 
a la votació dels projectes del Concurs d’Idees: ha de constar que NO hi ha votacions en contra. 
S’aprova l’acta de la reunió extraordinària de la junta de l’AMPA de l’11.07.17 un cop esmenades les anotacions fetes 
pels membres de la junta. 

2) S’acorda demanar canvi d’hora per a la reunió prevista amb direcció, doncs coincideix amb una reunió d’inici de curs. 
Es proposa començar a les 18 h.  

En referència als temes que ens ha facilitat la direcció de l’escola sobre els que vol parlar amb la junta de l’AMPA, 
s’acorda que Roser enviarà una llista actualitzada amb noms i cognoms dels membres de la junta, l’àmbit al qual 
representen i les adreces de correu electrònic a les quals s’han d’adreçar (farem servir els nous comptes de correu 
electrònic, i deixarem de banda que es facin servir els correus particulars dels membres de la junta). 

També es farà una llista amb els membres de la junta que actuaran com a interlocutors amb la direcció de l’escola. 
Resta decidir quin membre o quins membres de la junta es reuniran amb la direcció de l’escola. Ho parlarem a la 
reunió del dia 26.09.17.  

L’Eva manifesta interès en substituir a Jose com a representant de l’AMPA al Consell Escolar, però s’acabarà de decidir 
en uns dies. Resta pendent parlar-ho també a la reunió amb direcció. 

Respecte a la proposta del projecte d’educació emocional, els membres de la junta ho miraran i es parlarà a la reunió 
amb direcció. Es demanarà des de l’AMPA que l’escola faci difusió d’aquest projecte entre els pares i mares de l’escola 
per tal que estiguin assabentats de les accions que es duran a terme, donat que durant el curs passat es va fer alguna 
acció puntual sobre aquest tema en alguns grups i les famílies no estaven degudament informades. 

Es fa un recull dels temes que es proposaran per part de l’AMPA en la reunió amb direcció. 

3) S’acorda el dimarts 24.10.17 per fer l’Assemblea General de famílies sòcies de l’AMPA. 

4) S’acorda que Roser i Xènia faran els documents. 

5) S’informa que només queden les adreces de correu electrònic de delegats i de cultura per actualitzar, i manca 
preguntar a l’àmbit de festes si ho ha pogut fer. Roser mirarà les incidències i ho solucionarà el més aviat possible. 



6) S’informa de l’estat de les subvencions (quines s’han presentat, quines s’han cobrat, quines s’han justificat, així com 
quines s’han de justificar encara i quines s’han de cobrar).  

S’acorda que es parlarà amb Jóse i amb Txus (i si cal amb Júlia) per tal d’acordar una reunió i que facin el traspàs 
d’aquest tema per tal que ho assumeixin les persones de coordinació de l’AMPA, doncs el fet que ho estiguin portant 
persones que ja no estan vinculades a la junta de l’AMPA dificulta el seguiment i la bona consecució de la feina. 

S’acorda seguir demanant la subvenció per a pràctica esportiva referent a l’Aiguajoc, i s’acorda no demanar subvenció 
(almenys per al curs  ) per a la revista Infoferranet, doncs tenim dificultats per a justificar la subvenció del curs passat. 

S’aprova que la junta de l’AMPA assumeix la diferència que no s’ha pogut justificar de la festa de carnestoltes 
d’engunay que és de 74,32 € i s’acorda que a partir d’aquest curs 2017-18 s’ha de fer un protocol d’actuació sempre 
que hi hagi una festa per deixar ben delimitat el que es pot fer i el que no, i no tornar a repetir situacions 
desagradables com les viscudes aquest curs 2016-17 entre membres de la junta i entre col·laboradors en les festes. 

7) Xènia i Míriam redactaran un text per animar a les famílies per tal de trobar un candidat/una candidata que vulgui 
assumir la presidència de l’AMPA; i el consensuarà la resta de membres de la junta, tenint en  compte la data de 
l’assemblea per donar temps a fer la difusió de la crida. 

Francesc i Mar coordinaran les seves actuacions per tal de no interferir en els àmbits de cadascú. 

Mar comunica que s’encarregarà de les activitats relacionades amb Calàbria 66, així com les que sorgeixin de la 
proposta de l’espai veïnal del Mercat de Sant Antoni. 

L’àmbit de repensing encara no pot confirmar que pugui tenir una representació en la junta de l’AMPA, encara que 
tenen idees per dur a terme durant el curs 2017-18. Míriam comenta que hi ha una persona que vol formar part de la 
junta i que té interès en temes de cultura. S’acorda que parlin amb ella i que l’ofereixin la possibilitat de ser membre 
de la junta en representació de repensin. Si això no es possible, parlarà amb l’àmbit de cultura. 

L’àmbit de festes sembla que pot tenir continuïtat: s’han presentat la Sandra i el David, mare i pare de P4, i avui han 
vingut a la reunió de junta per tal d’informar-se més sobre les tasques a desenvolupar, i també parlaran amb Hugo, 
actual representant de l’àmbit. Resta pendent que confirmin si finalment assumiran la representació en junta de 
l’àmbit de festes. 

Respecte a la revista Infoferranet, intentarem millorar la comunicació amb les persones que la fan possible, donat que 
la junta de l’AMPA no té gaire informació de les accions que tenen previstes, etc. Roser i Francesc es posaran en 
contacte amb l’equip de l’Infoferranet per conèixer quin plan de treball tenen previst per a aquest curs 2017-18 i per 
establir una interlocució amb l’AMPA.  

8) S’acorda que Amparo i Míriam, juntament amb Sandra i David parlaran amb Hugo per tal de decidir la data del 
berenar de P3, i de com organitzar-lo. Es recorda que cada curs es fa el berenar abans que comencin les activitats 
extraescolars, a l’octubre per no interferir amb els espais que fa servir AEE i per aconseguir que hi hagi la major 
assistència possible. Es parla de fer-ho el dia 29 de setembre, però resta pendent de confirmació. 

9)  Es recorda que s’han de fer aportacions a la infografia que va fer la Roser, i que el va penjar al drive segons ens va 
enviar en un correu electrònic el 13.06.17. 

Es comenta que potser hauríem de fer les comunicacions (algunes) en els diferents idiomes que hi coexisteixen a 
l’escola. L’Eva preguntarà a l’escola quants idiomes són, i decidirem a la propera reunió de junta que fer. 

10) S’informa que ja es va fer el sorteig per a les places de les diferents activitats extraescolars organitzades per l’AEE i 
que per primera vegada, l’àmbit d’extraescolars de la junta de l’AMPA ha participat en l’acció. 

S’acorda que serà l’àmbit d’extraescolars qui centralitzarà les peticions del servei d’acollida per a les diferents 
activitats i/o reunions que realitzi l’AMPA. 

11)  Parlarem amb direcció sobre el tema del calor a les aules i dels tendals. La posició de l’escola és que si l’AMPA vol 
encarregar-se de buscar solució al tema, ho pot fer. I que l’escola només aportarà els diners que el Consorci té 
assignat per a aquesta qüestió (desconeixem la quantitat). Tornarem a parlar amb la resta d’agents que considerem 
implicats (Alimentart i Assoc. Esportiva Eixample) per veure si estan disposats a col·laborar.  

S’acorda que el Carles, pare de l’escola, començarà a buscar proveïdors i que ens avisarà quan hagin de fer visites a 
l’escola per tal d’avisar amb temps a direcció.  

12)  S’acorda que a la propera reunió del Consell Escolar es preguntarà sobre les actes d’aquestes reunions, i es demanarà 
formalment que l’escola les pengi a la web i les enviï a la junta de l’AMPA per tal que totes les famílies puguin 
assabentar-se dels temes que es tracten, i dels acords que es prenen, per ser transparents. 

S’informa que ja s’ha comunicat que l’AMPA  de l’escola no participarà enguany en la trobada de gegants de 
l’Eixample. 

Eva Caballero             Barcelona, 26 de setembre  de 2017 


