
ASSAMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE FAMÍLIES SÒCIES  

DE L’AMPA DE L’ESCOLA FERRAN SUNYER 

Data: 26.01.17 

Convocatòria única a les 20 h 

Lloc: menjador de l’escola 

Assistència, 24 famílies. 

Alos Carretero / Caplan / Cuesta Torre / Daniel Gonzalez / de Ramon Ribalta / Dominguez Sobrino / Ena 

Molinari / Fama Caballero / Fernandez Latorre / Ferrandiz Alvarez / Font Gallego / Gutierrez Trallero / 

Llauradó de Nadal / Marin Calvet / Martin Vendrell / Olive Naranjo / Perez Vilaplana / Poch Buenaventura / 

Reiffs Flores / Samodai / Tomas Coll / Vidal Olmeda / Villareal Steidinger / Viza Romero. 

Ordre del dia: 
 
    1. Benvinguda. 

    2. Aprovació de l'acta de l'Assemblea anterior, si s'escau. 

    3. Presentació final de la Memòria del curs 2015-16 i aprovació, si s'escau. 
    4. Presentació final dels comptes del curs 2015-16, balanç actual, i aprovació si s'escau. 

    5. Presentació del Pla de Treball del curs 2016-17 i aprovació, si s'escau. 
    6. Pressupost del curs 2016-17 i aprovació, si s'escau. 
    7. Noves incorporacions a la Junta Directiva i aprovació, si s'escau. 

    8. Torn obert de paraula. 
 

1. Benvinguda  

S'agraeix l'assistència i es llegeix l'ordre del dia de l'assemblea.  
 

2. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.  

Un cop fetes les esmenes:  

- canviar el títol de l’acta “d’assemblea extraordinària” a “assemblea ordinària” 
- afegir a la família Ena Molinari  

S’aprova per unanimitat dels assistents mitjançant votació l’acta de l’assemblea de 29.10.15 
 

3. Presentació final de la memòria del curs 2015-16 i aprovació.  

S’acorda enviar la memòria a la família Samodai, assistent a la reunió però no sòcia de l’AMPA. 

S’aprova per unanimitat dels assistents mitjançant votació la memòria del curs 2015-16.  
 
4. Presentació dels comptes del curs 2015-16, balanç actual i aprovació.  

Es presenten els comptes del curs 2015-16. Es dóna resposta als dubtes sorgits sobre els següents 
apartats del mateix, i es presenten les esmenes a realitzar: 

- 2.3.1.1. despeses bancàries: el compte del BBVA (abans Caixa Catalunya) es va deixar a zero i va 
arribar una subvenció erròniament. Actualment, s’està fent tot el que l’entitat demana per tal de 
poder-lo desbloquejar i recuperar aquests diners. Quan s’hagi resolt, es tancarà definitivament i 
aquestes despeses bancàries desapareixeran. 



- 2.3.3.3. carnestoltes: al resum apareix la quantitat en negatiu però en realitat es guany. 
- 2.3.3.5. fi de curs: l’import que apareix es correspon a la compra d’unes garlandes de llum. 
- 2.3.4.1. mostra teatre: no es va dur a terme la mostra per incompatibilitat de dates amb la resta 

d’escoles participants. 
- 2.3.5.2. Sant Jordi: es va dur a terme un Sant Jordi d’intercanvi i les despeses van ser mínimes, les 

necessàries per a cobrir aquells cursos que no van aconseguir llibres suficients per a intercanviar. 
- 2.4.1.2. suport colònies: es va incrementar l’import a petició de l’escola (es destina a pagar monitors 

acompanyants). 
- 2.4.1.6. aportació nou projecte educatiu: finalment, l’escola no l’ha reclamat. 
- 2.5.1.1. xino-xano: s’informa que es paga el transport dels integrants del grup quan munten el 

recorregut de cada excursió. 
 
Esmena 
-  al punt 2.3.5.4 dels comptes del curs 2015-16 i on posa “taller de tardor / porta entrada escola” s’ha 

de posar “taller de tardor / hort”. 
 

Un cop aclarits els dubtes i feta l’esmena, 

S’aproven per unanimitat dels assistents mitjançant votació els comptes del curs 2015-16.  
 

 
5. Presentació del Pla de treball del curs 2016-17 i aprovació. 

Es presenta el Pla de treball del curs 2016-17 i els membres de la Junta fan una explicació detallada de 
les accions previstes en cada àmbit.  

Coordinació  
- Redecoració de la façana, que es durà a terme durant el Taller de la Tardor, que aquest curs serà el 

Taller de l'Hivern doncs està previst pel 5 de març. 
- Redacció del Reglament de Règim Intern (RRI), un document que facilitarà el bon funcionament 

intern de l'AMPA i la seva relació amb l'escola. Resta pendent la seva definició, el seu debat intern a 

la junta i la votació per a la seva aprovació o esmena. Un cop s’hagi aprovat per la junta de l’AMPA, 

es presentarà a l'assemblea del proper curs per tal de ratificar-ho o d’esmenar-ho. 

- Projectes comuns AMPA–Escola, donant suport i ajudant a trobar finançament pels projectes de 

l'Hort, d'Educació Emocional (Fil a l'Agulla) i de les colònies. 

- Millores a la web, allotjant la nostra pàgina web a l’empresa CDmon (Hosting, allotjament web, 

dominis i servidors virtuals), permetent una millor actualització de les dades. 

- Ratificació de la proposta aprovada en Junta del retorn econòmic per a les colònies, es tractaria de 

que, cada curs, les famílies sòcies de l’AMPA que tinguin fills/filles que vagin de colònies durant el 

mateix, tinguin un retorn de 10 € per fill/filla. 

- Ratificació de la proposta aprovada en Junta de venda d’articles pel comiat de l’alumnat de 6è, a 

proposta de les famílies d’aquest curs, aquestes es comprometen a muntar la paradeta de venda de 

folres polars i samarretes durant tot el curs i a canvi demanen que el 50% de les vendes obtingudes 

vagin a parar a les famílies de 6è com a ajuda del comiat. 

Esmenes:  

- A l’apartat redecoració de la façana: on diu “taller de l’hivern” ha de dir “taller de primavera”. 

- A l’apartat projectes comuns AMPA-Escola: on diu “donar suport i trobar finançament pel 
projecte d'Educació Emocional (Fil a l'Agulla)”… No incloure el nom de la cooperativa Fil a 
l’agulla doncs no podem assegurar que el projecte es dugui a terme amb elles. 

- Incloure en aquest punt les accions previstes durant La setmana d'accions educatives pel dret 

a migrar. 

https://www.cdmon.com/ca/
https://www.cdmon.com/ca/


Votacions:  

- Del punt retorn, cada curs, a les famílies sòcies de l’AMPA, de 10 € per fill/filla, sempre 

tinguin fills/filles que vagin de colònies durant el mateix.  

Es ratifica per unanimitat dels assistents mitjançant votació la proposta de retorn de 10 € a 
les famílies sòcies de l’AMPA per fill/filla cada curs que aquests vagin de colònies.  

 

- Del punt venda d’articles pel comiat de l’alumnat de 6è, hi ha assistents que no estan d’acord 

amb la proposta, i es fa una votació, quedant igualada en vots la opció a favor i en contra (8 

vots) i amb 6 vots d’abstenció. S’acorda finalment deixar aquest punt sense efecte i que la 

junta de l’AMPA, a la propera reunió, obtingui dades del cost aproximat d’aquesta festa de 

comiat i que es valori quin % pot aportar l’AMPA com a ajuda en les despeses, sempre i quan 

els pares i les mares de l’alumnat de 6è muntin un determinat número de paradetes de 

venda de samarretes i polars durant el curs –properes a les festes o actes més significatius 

del curs-. I aquest import que se’n derivi, sortirà de la partida d’imprevistos, un cop s’aprovi. 

S’aprova amb 19 vots a favor, 0 vots en contra i 4 abstencions dels assistents mitjançant 

votació aquesta nova proposta sorgida a l’assemblea. 
 

Àmbit de comunicació 

- Divulgar la informació mitjançant la web i el Facebook de l’AMPA. 

- Mantenir la difusió d’informació amb notes en paper i cartells per complementar el mitjà de difusió 
digital. 

- Recuperar el caràcter de projecte d’escola al servei de la participació dels nens/les nenes, famílies i 
mestres de l’Infoferranet, potenciant la participació de l’alumnat, afavorint entre l’alumnat la 
presentació d’articles, creant noves seccions... A més, es faran 3 números, en lloc de 4, però amb 
més contingut. 
 

Àmbit de cultura 

- Setmana Cultural, decidir quina participació correspon a l’AMPA, ja que la Setmana Cultural és una 
activitat de l’escola. 

- Sant Jordi, es tornarà a fer com el curs passat un intercanvi de llibres entre els alumnes de l’escola 
per cicles. Cada nen/nena aportarà 2-3 llibres per intercanviar. 

- Concurs d’idees, en la seva 3a convocatòria, que vol premiar, en les dues categories existents, a 
famílies i a escola, per la proposta d’iniciatives originals i enriquidores per als alumnes de l’escola. El 
premi consisteix en 500 € (per a cada categoria) per posar en marxa la idea durant el curs següent. 

- Cursos de català-parelles lingüístiques, estudiant el conveni amb el Consorci per a la Normalització 
Lingüística i amb la Plataforma per la Llengua per tal de promoure accions per a l’aprenentatge i l’ús 
de la llengua entre pares i mares. 

- Biblioteca Joan Oliver, seguir amb les col·laboracions puntuals. 

- Latrup, grup de teatre de pares i mares de l’escola, cal fer una crida per mantenir aquest grup. Calen 
voluntaris i voluntàries perquè no es perdi la representació d'aquesta obra de teatre que fa les 
delícies de la canalla. Com sempre, es realitzaran tres funcions a finals de curs; una pel cicle infantil i 
les altres dues per primària. 

- Donar difusió a iniciatives externes relacionades amb l’educació i la cultura per promocionar la 
participació de les famílies. 
 

Esmena 

- S’han d’incloure les quatre xerrades que es fan duran el curs escolar. 

 



Àmbit d’entorn 

Continuar els intercanvis amb les xarxes de les quals formem part: 

- XarxaAMPAsEixample 

- Xarxa d'ampa de l'Esquerra de l'Eixample i Sant Antoni 

- Xarxa d'escoles insubmises a la LOMCE (Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa) 

- FaPaC (Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya) 

- Federació d'entitats de Calàbria 66 

- Camí Amic 

 

Àmbit d’extraescolars 

- Continuar potenciant el bàsquet de mares i el de pares 

- Intentar adequar l’oferta d’activitats extraescolars a la demanda de les famílies de l’Escola 

- Consolidar la línia d’activitats de caire més cultural  

- Garantir un espai adient per a les representacions de fi de curs de l’activitat de teatre  

- Supervisar les activitats extraescolars mitjançant l’observació de les mateixes,  

- Implantar períodes concrets d’atenció directa a les famílies  

 

Àmbit de festes 

- Crear vincles entre l’escola, els alumnes i les famílies. 

- Fomentar activitats relacionades amb les tradicions populars i del barri de Sant Antoni en un to 
distès, participatiu i divertit. 

- Fomentar la participació entre alumnes i famílies per cohesionar els cursos i per implicar-se en les 
activitats que fomenti l’AMPA o l’escola. 

- Ajudar puntualment a l’àmbit de cultura. 

 

Àmbit de proximitat 

- Coordinar els pares i mares delegats i delegades, facilitant la comunicació entre aquest òrgan i 
l’equip directiu de l’escola. 

- Donar visibilitat als elements festius de l’escola, i aconseguir que tinguin un major pes com a 
l’element  identificador  que són, i pel paper de cohesió que volem que tornin a tenir.  

- Continuar mantenint i consolidant el grup de senderisme Xino-Xano com a instrument de cohesió 
entre les famílies i els infants de l’escola. 

- Continuar potenciant la recollida d’oli usat entre les famílies mitjançant el projecte Oliklak i 
recuperar la implicació de l'escola en aquest com a projecte educatiu. 

Àmbit de repensing 

- Fer xerrades de temàtica variada, que es duran a terme segons la disponibilitat de les persones que 
les impartirien. 

- Creació d’un grup virtual de reflexió i debat on compartir articles, llibres, pel·lícules o documentals, 
etc. sobre l'educació i la criança dels fills i filles.  

- Estudiar, proposar i fer un seguiment de possibles millores en espais de l’escola per raons de salut 
i/o ambientals: incidència del disseny del sostres de les aules sobre la visió, mesures del nivell de 
contaminació electromagnètica, reinventar el pati. 

- Tallers i/o activitats extraescolars, o inclús un espai de criança que puguin ser intergeneracionals 
(per diferents edats o per criatures i pares i mares)  

- Treballar per implicar l'escola en activitats educatives relacionades amb fets socials actuals tals com 
la crisi de les persones refugiades. 

https://ampaeixampleesmou.wordpress.com/


Àmbit de subvencions 

Continuar amb les subvencions que s'han treballat en cursos anteriors: 

- Districte de l’Eixample - SAC:  subvenció de funcionament ordinari per a la revista Infoferranet. 
- Districte de l’Eixample: subvenció per a esports. Lloguer de l’espai Aiguajoc per a activitats 

extraescolars. 
- Altres àmbits: recerca de finançament pels projectes comuns AMPA-Escola,  projecte d'educació 

emocional Fil a l'Agulla i l’hort. 
 

Esmena 
- A l’apartat Altres àmbits: on diu “recerca de finançament pels projectes comuns AMPA-Escola,  

projecte d'educació emocional Fil a l'Agulla”… No incloure el nom de la cooperativa Fil a 
l’agulla doncs no podem assegurar que el projecte es dugui a terme amb elles. 

 
Un cop aclarits els dubtes i feta l’esmena, 

S’aprova per unanimitat dels assistents mitjançant votació el Pla de Treball 2016-17.  
 

6. Pressupost del curs 2016-17 i aprovació.  

Es procedeix a presentar el pressupost per al curs 2016-17 i es dóna resposta a els dubtes sorgits sobre 
els següents apartats del mateix: 

-  2.1.4. samarretes, folres i gots: el pressupost s’ha incrementat degut a que es procedirà a 
digitalitzar les planxes actuals i es farà una comanda en quantitat. 

- 2.3.1.1. despeses bancàries: s’ha pressupostat encara que ja s’ha comentat que serà zero quan es 
tanqui definitivament el compte del BBVA (abans Caixa Catalunya) i resti només el compte del Banc 
de Sabadell. 

- 2.3.1.2. altres (50% vendes per a 6è): aquest punt s’esmena, donat que no s’ha aprovat la proposta 
(veure punt 5 de l’acta). 

- 2.3.4.4. Aiguajoc pista bàsquet: aquest import es recupera mitjançant una subvenció. 

- 2.3.6.3. cucafera tim: si es posa en marxa el grup, i necessita pressupost, aquest sortirà dels diners 
destinats a “lliure disposició”. 

- 2.3.8.1. xerrades: aquest import es redefinirà donat que no es duran a terme totes les xerrades que 
en un principi es van pressupostar. 

- 2.4.2. suport colònies: l’import s’ha incrementat respecte al del curs anterior a petició de l’escola. 
Aquests diners es destinen a pagar monitors que complimenten les ratios necessàries quan no van 
els mestres a les colònies. 

Una assistent informa a l’àmbit de repensing que el Consorci d’Educació ofereix unes xerrades 
semblants a les que l’àmbit a presentat, i els anima a que les consultin (apartat 2.3.8.1.). 
 

S’aprova amb 17 vots a favor, 0 vots en contra i 1 abstenció dels assistents mitjançant votació el 
pressupost del curs 2016-17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Noves incorporacions a la Junta Directiva i aprovació. 

S’informa que les juntes de l’AMPA, des d’aquest curs 2016-17 es fan a la tarda, de 17 a 19.30 h 
aproximadament, i que es pot sol·licitar servei d’acollida pels infants si és necessari. 

Es presenten les candidatures als càrrecs que resten vacants a la junta de l’AMPA: 
- Amparo Calvet, tresoreria 
- Eva Caballero, secretaria 
- Mercè Sanz, com a vocal col·laboradora de l’àmbit de  cultura 
- Eliza Giuroiu i Merche Vendrell, àmbit d’extraescolars 
- Míriam Buenaventura i Xènia Ribalta, àmbit de proximitat 
- Juan Villareal, com a vocal col·laborador de l’àmbit de repensing 
- Júlia Reiffs, com a vocal col·laboradora de l’àmbit de subvencions 

Esmenes a les vocalies de la junta de l’AMPA: 

- Corregir el cognom  de Júlia Reifss i posar Reiffs. 

- Corregir la situació de l’Alícia González, que consta com a col·laboradora de l’àmbit d’entorn, 
 i ha de constar com a col·laboradora de l’àmbit de repensing. 

S’aproven per unanimitat dels assistents mitjançant votació les noves incorporacions a la junta de 
l’AMPA, la nova composició de la junta de l’AMPA, així com les esmenes presentades.  

 
La composició final de la junta de l’AMPA del curs 2016-17, serà, doncs:  

Coordinació  

President Jose Ena 

Vicepresident Edu Viza 

Secretària Eva Caballero 

Tresorera Amparo Calvet 

Vocalies per àmbits  

Comunicació Roser Latorre 

Cultura Carme Tomás i Mercè Sanz (col·laboradora) 

Entorn Francesc Fernández   

Extraescolars Merche Vendrell i Eliza Giuroiu 

Festes Hugo Font i Albert Martí 

Proximitat Míriam Buenaventura i Xènia Ribalta 

Repensing Mar Trallero, Juan Villareal (col·laborador) i Alicia González (col·laboradora) 

Subvencions Júlia Reiffs (col·laboradora) 
 
 

8. Torn obert de paraules. 

No es fa ús del torn obert per part dels assistents a l’assemblea. 
 
 
 
 
 

 

Finalitza l’assemblea ordinària de famílies sòcies de l’AMPA de l’escola Ferran Sunyer a les 22.47 hores. 


