
Reunió ordinària de la Junta de l’AMPA de l’Escola Ferran Sunyer

Assistents: Silvana, Roser, Sandra, Xènia, Eliza, Núria, Amparo, Mar.

Absències: David, Francesc, Merche

Data: 5 de desembre de 2017

Hora d’inici: 17 h

Lloc: Sala de professors 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació actes anteriors
2. Valoració de l’assemblea – retorn i valoració de com va anar, pressupost, esmenes, 

revisió de documents per penjar a la web.
3. Acords sorgits de l’assemblea.
4. Càrrec de secretaria.
5. Factures de Latrup del curs 2016-17.
6. Projecte de patis i enquesta per a les famílies.
7. Impressiones i preocupacions dels delegats respecte del Projecte Escola Inuit.
8. Activitats Festa Major.
9. Festes (convocatòria famílies sobretot per Carnestoltes).
10. Patge Reial. Compra de joguines.
11. Jornada continuada.
12. Reunió amb AEE.
13. Enquesta famílies- noves activitats extraescolars per al curs 2018-2019.
14. Oliclack.
15. Torn obert de paraula.

1. Aprovació actes anteriors
S’aproven les actes de les reunions del 7 i del 14 de novembre de 2017.

2. Valoració de l’assemblea – retorn i valoració de com va anar, pressupost, esmenes, 
revisió de documents per penjar a la web
Es comenta que assisteix molt poca gent a l’assemblea general, un dels motius pot ser 
el canvi d’horari (abans es feien a les 20 h). Es decideix que el curs vinent es valorarà si 
cal tornar-ho a canviar.
La Xènia proposa fer un resum de l'assemblea en un format esquemàtic i la Silvana 
proposa que aquesta proposta s’enllaci amb un link a cada àmbit.
La Mar felicita la Junta per la feina feta, i remarca la baixa col·laboració de les famílies. 
Davant d’alguns dubtes que planteja se li contesten: durant l’assemblea es va fer un vot
per família i no  per persona, es va aprovar el pressupost punt per punt i pel que fa a la 
partida de 1.500 € per Reis, la Mar considera que és aquesta excessiva, sobretot si es fa
en un establiment tipus Ikea. Es valora comprar a les botigues de barri i fer més 
compres de proximitat.

3. Acords sorgits de l’assemblea
Es parla dels acords en el pressupost sorgits a la assemblea però es queda pendent de 
que ens diguin els canvis per corregir i pujar al Pla de Treball.



4. Càrrec de secretaria
S’estan buscant candidats, però continua vacant. S’acorda que mentre no es pugui 
cobrir aquest càrrec les tasques de secretaria es distribuiran entre els membres de la 
Junta.

5. Factures de Latrup del curs 2016-17
Una mare de teatre entrega factures del curs passat de Latrup tancat el pressupost 
2016/2017. Es queda que en el pressupost d’aquest curs 2017/2018 sortiran amb un 
apunt especificant el motiu.

6. Projecte de patis i enquesta per a les famílies
Ve la Carme de patis oberts safareig. Es difícil d’organitzar els patis. S’han de dignificar, 
fer-los més educatius. En el pati del mig es proposa posar-hi taules per pintar, llegir... 
Es vol intentar fer arribar aigua al pati de dalt.
Es decideix plantejar la plantada d’arbres, sobretot en el lloc de l’arbre que van treure.
Es proposa fer una enquesta a les famílies per a la zona verda per saber què volen 
veure als patis.

7. Impressions i preocupacions dels delegats respecte del Projecte Escola Inuit
Els pares estan contents amb el projecte. Hi ha certa preocupació per a les dates a les 
reunions i l’horari. 
Es dóna les gràcies a les famílies i es comenta que durant el curs hi haurà més 
possibilitats per parlar-ne.

8. Activitats Festa Major
Hi haurà un taller el 20 de gener a les 11 a les festes del barri sobre la Flor de Panot. Es 
farà al passatge Pere Calders. L’AMPA assistirà a l’acte i comprarà pintures i pinzells.
En aquest punt s’aprofita per comentar la idoneïtat de les terrasses al passatge i si 
caldria restringir-ne l’horari. La Mar passarà un escrit d’instància sobre aquest tema.
També es comenta que a la reunió del 12 de desembre de la superilla, es va parlar de 
l’entorn escolar de Ferran Sunyer.

9. Festes (convocatòria famílies sobretot per Carnestoltes)
Els responsables de Festes convocaran els delegats de P5 per reunir idees per a la festa 
de Carnestoltes. Es planteja que si s’hi és a temps, sigui el mateix tema que la Setmana 
Cultural. 
I els delegats han de fer una crida a les famílies de P5 per informar-los sobre els 
preparatius que han d’encarregar-se de fer per a Carnestoltes.

10. Patge Reial. 
L’escola ha enviat correu a Festes informant-los que el patge visitarà l’escola el 20 de 
desembre. Amb la qual cosa, el 19 a la tarda caldrà muntar el tron. En David, l’Amparo, 
l’Eliza, en Francesc i la Sandra queden a les 17 h per fer-ho.
Abans, però, caldrà que els de Festes parlin amb en Joan Palomino per si està tot 
correcte o falta res.



S’han de comprar caramels i el detall per al patge. També es queda que l’Amparo es 
posarà en contacte amb l’Hugo per si l’any passat el patge va rebre algun pagament 
econòmic, a banda del detall.

11. Jornada continuada
A la reunió de delegats es comenta que algunes famílies demanes sobre la possibilitat 
de canviar l’horari lectiu actual de l’escola i fer-lo intensiu. Però ja durant la reunió la 
direcció va comentar que no té previst fer aquest canvi ni a curt ni a mitjà termini.
L’horari seria de 9 h a 14 h i de 14 h a 16.30 h seria l’horari del menjador.
Es planteja que potser es podria fer una enquesta per saber el volum de famílies que hi
estarien interessades, però abans de dur-ho a terme es proposa parlar-ne en la propera
Junta.

12. Reunió amb AEE
En el casal d’estiu hi van participar 115 nens i 144 nenes.
En els últims torns no sol haver-hi suficients nens.
Es demana que es parlarà amb AEE perquè proposi jocs i activitats noves.
La Merche comenta que els d’AEE  comenten que el monitoratge del nens amb educació 
especial el paguen ells (segons la discapacitat l’Ajuntament paga una part i la resta l’AEE) i 
demanen a l’AMPA que els ajudem amb aquest pagament. S’acorda des de l’AMPA que es 
donarà suport perquè l’AEE reclami les ajudes pertinents, però que no hi col·laborarem 
econòmicament.

D’altra banda, l’AEE voltancar les activitats extraescolars de P4 i P5 perquè considera que 
no hi ha prou nens. Des de l’AMPA es valora que aquestes activitats s’haurien d’haver 
tancat a principi de curs i que va ser l’AEE que va decidir tirar-les endavant. Per tant, 
s’acorda de parlar amb l’Olga per dir-los que l’AMPA no està d’acord amb aquesta decisió.

13. Enquesta famílies- noves activitats extraescolars per al curs 2018-2019

Resta pendent. 

13. Oliclack

Es redactarà carta per comunicar a les famílies la finalització del projecte. Un cop feta 
es passarà a l’escola perquè la revisi abans de passar-la a les famílies.

La Roser contactarà amb l’empresa per gestionar la recollida del material i el 
contenidor.

14. Torn obert de paraula

No hi ha cap tema.




