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

Assistents: Suzanne, Míriam, Roser, Amparo, Merche, Xènia, Eliza, Núria, Francesc. 

Absències: David, Silvana, Mar. 

Data: 6 de febrer de 2018 

Hora d’inici: 17 h 

Lloc: Menjador de l’escola 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de acta de la reunió ordinària del 09/01/2018. 
2. Valorar als primers dos tallers de Inuit:  

 Cal fer un altre con mes famílies: data? Un dia de dues/tres hores? 

 Fer difusió de lo que s’ha fet. 
3. Accions de febrer: 

 Festa Carnestoltes. 

 Cercavila Santa Eulalia. 

 24 de febrer – Diada escola publica. 
4. Portes obertes: 19/02 de 15.15 a 16.15; 21 y 23/02 de 11.15 a 12.15.   
5. Millorar la participació de las famílies (activitats, xerrades, assemblea). 

 Bossa de pares voluntaris. 

 Grup de suport a actuacions. 

 Grup de suport a feines escola. 
6. Neteja local i gimnàs. 
7. Flyers i posters Ampa. 
8. Concurs idees – tema patis (tema de la reunió de delegats). 
9. Canvis en la protecció de dades dels associats: ho fem? 
10. Fer seguiment de extraescolars des de les famílies – fer observacions (tema de la reunió 

de delegats). 
11. Renovació empresa menjador (ha quedat pendent; demanen des de Repensing). 
12. Berenar multicultural (tema de la reunió de delegats).  
13. Torn obert de paraula. 

 
 
Acudeix una mare per assabentar-se de les funcions del càrrec de secretaria de la Junta de 
l’Ampa. Se li expliquen les funcions i les tasques del càrrec i ens comunica que acabarà de 
pensar-ho i ens comunicarà la seva decisió. S’acorda que se li enviaran els estatuts de l’Ampa. 
 
1. 1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària del 05/12/2017. 
 
S’aprova l’acta i es recomana que totes les actes de les juntes tinguin el mateix format. 
 

2. Valorar als primers dos tallers de Inuit: 

Es proposa dir als d’Inuit que les properes sessions amb les famílies siguin dies diferents a les 

anteriors sessions, així es dona més oportunitats als que no varen poder venir a les primeres 

convocatòries.  

Suzanne contactarà amb ells per preguntar les properes dates pels pares.  

 



 

 

 

3. Accions de febrer: 

• Festa Carnestoltes. 

S’acorda tancar a les 21h com molt tard. S’haurà de recollir tot. Els nens es podran canviar al 

menjador però, el menjador no serà un guarda-roba, Miriam estarà fins les 17h controlant al 

menjador. Els de P5 son els responsables de posar el paper del WC. 

• Cercavila Santa Eulalia.  

A les 10h es convocarà als nens per la recollida de tabals i anar a la Plaça Maning per a les 11h 

iniciar la cercavila. En cas de no tenir recolzament no sortirà la Cucafera. 

• 24 de febrer – Diada escola publica. 

Esperem noticies Francesc. 

 

4. Portes obertes. 

En primer lloc, es van fer unes observacions sobre les portes obertes de l’escola perquè les 

famílies van poder veure l'escola pintada. No hi va haver molt interès per part de les famílies. El 

feedback era que com que no es podia visitar ni aules, ni biblioteca, etc. no valia la pena pujar. 

Les portes obertes son el 19/02 de 15.15 a 16.15 y 21 y 23/02 de 11.15 a 12.15. Ningú de la junta 

pot anar en aquests horaris, menys en Francesc que anirà el 19 de 15.15 a 16.15.  

Es decideix fer flyers i pòsters per a les portes obertes. 

Es parla de la importància d'organitzar-nos per visitar les aules al començament del curs nou per 

animar les famílies a formar part de l'Ampa. 

 

5. Millorar la participació de las famílies (activitats, xerrades, assemblea). 

Es vaig decidir fer una bossa de voluntaris a l'inici del curs vinent. Es farà un grup de WhatsApp 

dels participants. 

Insistim en la importància de visitar cada classe a l'inici del curs. Mentrestant, pensarem en 

estratègies per reclutar gent per al curs 2018-2019. 

Es va parlar d'intentar fer grups de treball per a Sant Jordi i el Taller de primavera. La idea és veure 

com va a nivell de participació i organització per poder fer més grups de treball per actuacions 

puntals el curs que ve. 

 

6. Neteja local i gimnàs. 

Ens vam organitzar per fer neteja al gimnàs i ordenar el local de l'Ampa. La Roser i la Merche 

aniran a les 16.30 a tirar la Patxoca antiga del gimnàs. La Suzanne, la Xenia i la Miriam arribessin 

més tard (a partir de les 17.30) per ordenar al local. 

 

7. Flyers i posters Ampa. 

Es van fer alguns petits canvis de color i copy al pòster. Finalment, tots vam votar a favor 

d'adoptar-lo com pòster de l'Ampa (A favor: Amparo, Miriam, Merche, Eliza, Xenia, Francesc, 

Roser, Suzanne). 

Es decideix fer flyers del pòster per a les portes obertes. Es faran perquè càpiguen 3 en un foli i es 

manaran a fer uns 700, així queden per a l'inici del curs també. Es faran dues pòsters grans (DINA3 

i DINA4) per penjar. 



Triem el format del pòster dels membres de la junta. Finalment, es va optar pel disseny amb 

triangles (a favor: Francesc, Eliza, Merche, Amparo, Miriam, Suzanne). 

 

8. Concurs idees – tema patis (tema de la reunió de delegats). 

Es va presentar la idea de lligar el concurs d'idees a la reformació dels patis. Tots els presents 

estaven d'acord amb la idea, però cal parlar amb la Núria de cultura per veure si li sembla bé fer-

ho així. 

Es va decidir que seria major convocar-a l'abril o març, amb la idea de realitzar la idea guanyadora 

en un taller de tardor durant el curs que ve.  

A més, es va decidir que cal canviar les bases: no es pot presentar una idea com família i tambén 

com a escola. 

 

9. Canvis en la protecció de dades dels associats: ho fem? 

La Silvana està portant el tema i no va poder assistir a la reunió pel grip. Ja es parlarà el en 

pròxima. 

10. Fer seguiment de extraescolars des de les famílies – fer observacions (tema de la reunió de 

delegats). 

Des dels delegats ha sortit el tema de fer un seguiment de les activades extraescolars per les 

famílies. La Merche i l’Eliza han explicat que efectivament abans hi havia un bossa de voluntaris 

per fer seguiment. Des extraescolars s'ha demanat voluntaris per no hi ha hagut resposta.  

En tot cas, els voluntaris no podran veure les activitats dels seus fills / filles. La idea és avaluar les 

activitats i com es porten de forma objectiva. 

 

11. Renovació empresa menjador (ha quedat pendent; demanen des de Repensing). 

La Mar està portant el tema i no va poder assistir a la reunió. En principi s'entén que s'obrirà el 

concurs del menjador i que l'escola ho està preparant. Es podria fer una comissió de famílies i una 

enquesta. 

 

12. Berenar multicultural (tema de la reunió de delegats). 

A la reunió de delegats ha sorgit la idea d'organitzar un berenar multicultural. Es feia abans, 

sempre durant la Setmana Cultural. Ha vingut la Gemma, una mare que porta molts anys a 

l'escola, per explicar com es va fer fa uns anys. 

Ha explicat que es convidava a les famílies de participar, sobretot les famílies noves. El dia del 

berenar, es venien tiquets a un 1 euro per 5 (“cinc tastets”). Era per donar un valor al menjar que 

s'havia preparat. Caldria decidir què es farà amb aquests diners. 

Hem decidit avaluar com a junta. Podria ser un projecte interessant com una iniciativa 

participativa, però és clar que no ho podem organitzar nosaltres. Es parlaria amb delegats per fer 

una comissió i es demanaria a l'escola que s'impliqui. 

 

13. Torn obert de paraula. 

Ha sorgit si hauríem de participar en la inauguració del mercat de Sant Antoni o no. L'escola ha 
decidit no participar-hi, sobretot perquè no ho veu molt clar ja que el tècnic del barri l'ha convidat 
però deixant la responsabilitat a l'escola. 
El Camí Amic s'ha posat en contacte amb l'Ampa per veure si es podia fer una acció junts per a la 
inauguració. Hem decidit parlar-ho en la propera reunió ordinària de la junta, però han sortit 



algunes idees que es podia fer: portar la Patxoca; fer un fotocall Patxoca; fer una rua pel mercat 
amb la Patxoca i tabals; taller de patxuquets. 
D'altra banda, la Suzanne enviarà un WhatsApp resumint els horaris de dissabte (Cercavila Santa 
Eulalia). I se li preguntarà a la Silvana per la caixa que hem de portar a la Diada escola publica 
(24/02). 
  
 


