
Assemblea general ordinària de famílies sòcies de l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes  de  l’escola  Ferran  Sunyer que  té  lloc  al  menjador  de  l’escola  el
dimarts dia 28 de novembre de 2017, a les 17 h., amb 19 families assistents: Blanco
Vilaró  –  De  Ramón  Ribalta  –  García  Iddrisu  –  Gómez  Giuroiu  –  Grant  Casal  –
Gutiérrez Trallero – Hernando Serret – Huete Calvet – Laguna Anglès – Maicas Pérez
– Martín Vendrell – Montori García – Olivé Naranjo – Poch Buenaventura – Roselló
Mena – Seguí Vila – Solans Espuña – Tabárez – Valls Barrios - amb l’ordre del dia
següent:

1.       Benvinguda i presentació dels membres de la Junta directiva
2.       Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea ordinària anterior del 26.01.17.
3.       Presentació de la Memòria d’activitats del curs 2016-17
4.       Presentació i aprovació de l’estat de comptes del curs 2016-17
5.       Presentació  de  candidatures  per  als  càrrecs  vacants  de  presidència  i  de
secretaria
6.       Votació de les candidatures i renovació dels membres de la Junta directiva
7.       Presentació del Pla de treball del curs 2017-18
8.       Presentació i aprovació del pressupost del curs 2017-18
9.       Torn obert de paraula

1. Benvinguda i presentació dels membres de la Junta directiva

 S’agraeix l'assistència a les famílies, es presenta a la junta i es llegeix l'ordre del dia
de l'assemblea.

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

Com no hi ha cap esmena a l’acta de l’assemblea anterior es procedeix a la votació
per la seva aprovació. S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea de 26.01.17

3. Presentació final de la memòria del curs 2016-17 i aprovació. 

Es fa la presentació de la fenia feta i al no haver cap esmena es procedeix a la votació
per la seva aprovació. S’aprova per unanimitat.

 4. Presentació i aprovació de l’estat de comptes del curs 2016-17. 

Es fa la presentació de l’estat de comptes del curs finalitzat. S’explica que degut a les
devolucions de la quota soci, son 61 (1.830€), van haver-hi moltes despeses de banc
500.95€, per això aquest any per tal de evitar aquest fet, s’ha fet un esforç important
per aconseguir l’actualització de dades de les famílies. També es diu que les 1.067.21€
es el import que es va retornar a les famílies sòcies que varen anar de colònies, com
ajuda. Es finalitza dient que hi ha un fons de reserva de 17.952,03€

Com  no  hi  ha  cap  esmena  a  l’estat  de  comptes;  s’aproven  per  unanimitat  dels
assistents mitjançant votació els comptes del curs 2016-17.

6. Votació de les candidatures i renovació dels membres de la Junta directiva.

Es presenten els membres de la junta de l’AMPA i les noves candidatures als càrrecs 
que resten vacants:

- Presidencia: Silvana Casal
- Secretaria
- Tresoreria: Amparo Calvet
- Coordinació delegats/des i butlleti: Miriam Buenaventura i Xènia Ribalta.
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- Comunicació : Roser Latorre.
- Cultura: Núria Serret
- Extraescolars: Eliza Giuroiu i Merche Vendrell.
- Entorn: Francesc Fernandez ( Camí Amic ) 
 Mar Trallero ( Calabria 66).
- Festes : David Huese i Sandra Garcia
- Repensing : Suzanne Teesdale.
- Xino Xano : Judith Anglès.
- Infoferranet : Txus Blanco / Gemma Sobrino 

César Reyes / Rosana Rodríguez

Com no hi ha més candidatures, s’aprova per unanimitat la presentada.
Queda vacant el càrrec la secretari/a. 
Els  assistents  recomanen a  la  Junta  que  seria  interessant  que  no quedés  vacant
aquest lloc donada la seva importància. 

La junta es conscient i intentarà solucionar aquesta mancança el mes aviat possible.

7. Presentació del Pla de treball del curs 2017-18

Es fa una presentació dels àmbits i cada responsable/s explica el seus objectius:

Coordinació

Accions per aquest curs

Des de coordinació volem impulsar els següents projectes per desenvolupar aquest
curs:

· Projecte transformació dels patis:  recolzarem a l’escola en el projecte a través
del  taller  de  primavera,  aportarem  recolzament  manual  i  material,  si  és
necessari,  per  renovar  l’aspecte  dels  patis.  Des  de  l’àmbit  de  Repensing
s’ajudarà a coordinar i gestionar l’acompanyament de professionals en el tema
per maximitzar l’ús dels patis de l’escola.

· Elaboració  de  protocols  de  funcionament  dels  àmbits: aquest  curs  ens
proposem  elaborar  protocols  de  funcionament  dels  diferents  àmbits  per  tal
facilitar el bon funcionament intern de l'AMPA i  a la vegada establir pautes i
eines d'ajuda a les noves incorporacions a la Junta.

· Projectes  comuns  AMPA -  Escola:  Donar  suport  i  trobar  finançament  pels
projectes endegats per AMPA i  Escola,  de l'Hort,  l'Educació Emocional i  les
Colònies.

· Actualització templet de la web: Oferir una nova imatge de la web i actualització
dels continguts de forma consensuada.

· Tríptic  AMPA i  visualització  dels  membres  del  a  junta:  amb  l’objectiu  de
visualitzar i fer difusió dels objectius i les tasques desenvolupades a l’Ampa i a
la vegada fomentar la participació de les famílies de l’escola.

· Retorn  econòmic  a  les  famílies  per  finançament  colònies: Finançar  a  les
famílies  associades  que  aquest  curs  hi  vagin  de  colònies  amb  10  €  per
nen/nena. Es tracta de fer un retorn de l’estalvi que tenim a l’AMPA, és una
deferència envers les famílies sòcies. L’AMPA és molt solidària amb l’escola,
aquest  curs  aportarem  5.000  €  tal  com  es  pot  comprovar  al  quadre  del
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pressupost del punt 4. Aquesta acció és per ser també solidari amb les famílies
que sostenen econòmicament l’associació

· Venda articles per comiat 6è: Les famílies de 6è han demanat muntar elles la
paradeta de venda de folres i samarretes a canvi d'un ajut econòmic, en una
direcció serà una ajuda de l’AMPA a la festa de comiat de 6è i en l’altra direcció
servirà  per  descarregar  a  la  Junta  de  la  feina  de  organitzar  i  muntar  la
paradeta. Tot el tema econòmic i de gestió d’estoc serà controlat i coordinat per
un vocal de la junta.

La Junta de l’AMPA col·laborarà cada curs amb 150 € per classe de 6è, a canvi
que els pares i mares de 6è muntin paradeta de venda de samarretes i polars
com a mínim 6 vegades durant el curs escolar, i sempre abans de les següents
festes o celebracions: berenar de P3, festes de la Laia, festes de Sant Antoni,
cantada de nadales, carnestoltes i Sant Jordi.

Comunicació

Divulgació de la informació mitjançant la web i el Facebook de l’AMPA

Treballar perquè la web cada cop tingui més presència, i sobre tot fer visible la seva
utilitat.  La nostra plana web té una elaboració col·lectiva el que permet que moltes
persones, membres de la Junta Directiva i altres puguin accedir amb tota llibertat a
introduir continguts. 

Amb aquest objectiu es duran a terme tot un seguit de tasques:

· Manteniment i actualització de la web i la pàgina de facebook

· Gestió de les notícies

· Fer d'altaveu de temes d'interès de les famílies i l’escola.

Notes paper i cartelleria

Quan sigui necessari es realitzarà difusió d’informacions en format paper i cartelleria
per complementar el mitjà de difusió digital.

Butlletí setmanal per a les famílies

Aquest any pretenem donar més èmfasi en els redactats del butlletí respecte a temes
pròpiament de l’escola i la resta posar un link en la web de l’AMPA o d’altres entitats.

Fer  més  seguiment  dels  partits  de  bàsquet  i  dels  patis  oberts  de  l’Eixample  per
difondre-ho al butlletí.

Grup de difusió de WhatsApp  

Incorporar el canal de whatsApp per difondre esdeveniments, notícies, avisos, etc. a
través dels delegats/de

Infoferranet

Apostem perquè l’Infoferranet  continuï sent una eina per a fomentar la informació, la
comunicació  i  al  servei  de  la  cohesió  social  de  la  comunitat  educativa  del  Ferran
Sunyer.
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Per aquest curs es treballarà  conjuntament amb l’escola per plantejar un seguit de
canvis a la revista de l’escola:

Cultura

Setmana Cultural

Hem de decidir quina participació correspon a l’AMPA, ja que la Setmana Cultural és 
una activitat de l’escola. En tot cas, es tractaria d’una col·laboració, per a no repetir 
activitats. 

Sant Jordi

Tornarem a fer,  com el  curs passat,  un intercanvi  de llibres  entre  els  alumnes de
l’escola per cicles. Cada nen/a aporta 2-3 llibres per intercanviar. S’haurà de fer per
cicles perquè els llibres s’adaptin a l’edat dels nens. S’ha d’organitzar perquè cap nen
es quedi sense llibre el dia de Sant Jordi (encara que no n’hagi portat cap) i que no hi
hagi nens que en tinguin més que els altres. Es faria la recollida de llibres uns quants
dies abans per poder organitzar les paradetes perquè classe per classe vagin passant
a  triar  un  llibre  cada  nen/a.  Les  despeses  amb aquest  sistema son  mínimes,  les
necessàries  per  a  cobrir  aquells  cursos  que  no  van  aconseguir  llibres  que
principalment va ser 6è

Concurs d’Idees

Es  farà  una  nova  convocatòria  per  aquest  curs  i  es  portaran  a  terme  les  dues
guanyadores d’enguany

ESCOLA: Vides que transformen el món
FAMILIES: Mutación de la flor del panot en el barrio de Sant Antoni 

Xerrades

La proposta d’aquest any aniria enfocada al descobriment de nous esquemes, amb
propostes de cara als nens.

Realitzar-la  un  cop  al  trimestre  amb  una  persona/ofici  que  els  farà  veure  mons
diferents.

Pensades per tots els cicles

Biblioteca

Col·laboracions puntuals amb la biblioteca Joan Oliver.

Grup de Teatre de Pares i Mares

Aquest curs s’està pendent de la continuïtat del grup de teatre. .

Iniciatives externes

Donarem difusió a iniciatives relacionades amb l’educació i la cultura per promocionar 
la participació de les famílies. Estem obertes a propostes de l’escola d’iniciatives que 
els arribin a ells i de les que nosaltres puguem fer difusió.
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Entorn
.

Accions:

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

· Xarxa d'ampa de l'Eixample. 

· Xarxa d'ampa de l'Esquerra de l'Eixample i Sant Antoni.

· Fapac

· Federació d'entitats de Calàbria 66

· Camí Amic de l’Eixample Esquerra.

Del seguiment de les accions i convocatòries d'aquesta extensa xarxa és des d'on
acaben sorgint moltes de les accions que acabem duent a terme durant el curs. 

Camí Amic de l’Eixample Esquerra:

Aquest curs ens centrarem en el seguiment del projecte Camí Amic. 

Es va acordar amb la Direcció de l’Escola, que durant aquest curs es faria seguiment
presencial del projecte de forma conjunta.

Una de les primeres accions que es portaran a terme des de l’organització del Camí
Amic, serà decidir la temàtica sobre la que es treballarà durant el curs 2017-2018.

Les accions del Camí Amic, tenen dues dimensions. D’una banda, la temàtica que es
decideix com a eix del curs, es treballarà de diferents formes dintre de la programació
del centre d’acord amb el claustre.

D’altra banda,  es desenvoluparan accions d’incidència en l’entorn escolar,  a  on es
important la implicació de les famílies de l’escola.

Taula de Salut Comunitària de St. Antoni:

Des de la Comissió d’Entorn, donarem continuïtat a la nostra presencia a la Taula,
sigui en el seguiment del seu desenvolupament, i de forma presencial, sempre que
sigui possible.

Del diagnòstic de salut elaborat per aquesta Taula, està previst que es desenvolupi
una jornada de presentació i priorització dels eixos de treball, que es portaran a terme
en endavant.

Accions de barri:

Calàbria 66: Continuar la nostra presència a la comissió d'educació, a la Permanent
com una de les representants de la comissió d'educació, i organitzant actes per a un
públic divers més enllà de l'escola, així com altres activitats com les extraescolars.

Super-Illa Sant Antoni i Espai Veïnal del Mercat: Continuar la nostra presència en els
grups de treball i vetllar per a la consolidació de l'escola com a un subjecte inclòs dins
els usuaris dels nous espais resultants.

Extraescolars
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Refermar el compromís de consolidar l’oferta esportiva, així com potenciar els equips
de bàsquet de mares i pares, fent d’aquest, l’esport referent a la nostra Escola.

Intentar  adequar  l’oferta d’activitats  extraescolars a la  demanda de les  famílies de
l’Escola, fent un sondeig durant el segon trimestre del curs on es demani quines serien
les activitats extraescolars que els agradaria que es poguessin fer pel curs següent.
Un cop analitzades les respostes, es buscaria la viabilitat de les més demandades.

Consolidar la línia d’activitats de caire més cultural  iniciada fa dos cursos amb les
activitats de Teatre i de Circ, ampliant els nivells, i intentar posar en marxa d’altres
activitats creatives com cinema, manualitats, etc., tot col·laborant amb l’espai veïnal
Calàbria 66, que oferirà aquest tipus d’activitats.

Garantir un espai adient per a les representacions de fi de curs de l’activitat de teatre
(Centre Cívic Cotxeres Borrell, Calàbria 66...)

Reiniciar  la  supervisió de les activitats  extraescolars mitjançant  l’observació  de les
mateixes, ampliant el període d’observació per tal d’aconseguir una major participació
per part dels voluntaris, i així poder oferir a les famílies unes dades més acurades.

Implantar  períodes  concrets  d’atenció  directa  a  les  famílies  per  tal  de  facilitar  les
inscripcions a les activitats, a l’assegurança, a l’AMPA, per donar informació sobre les
activitats, i per resoldre qualsevol dubte.

Festes

Presenta el llistat de totes les festes que gestionen d’alguna manera:

1.- Benvinguda de P3

2.- Castanyada:

3.- Patge Reial

4.- Festa Major de Sant Antoni

5.- Festa de Santa Eulàlia

6.- Festa de Carnestoltes

7.- Festa de fi de curs:

Si es pot quadrar amb el calendari, s’intentarà participar a la Rua de Carnestoltes de
les Cotxeres Borrell, cada any ens conviden a participar però la coincidència amb la
nostra festa de Carnestoltes ho fa molt difícil.

Els responsables comenten, que la Direcció de l’Escola, ha demanat que si es podria
fer coincidir el tema de Carnestoltes amb el de la Setmana Cultural, per poder aprofitar
el material creat per la festa que com l’any passat els hi va anar molt bé.

L’Assemblea comenta que s’hauria d’activar uns protocols d’actuació en cada festa.
Així  cada  grup  organitzador  tindria  clar  com gestionar-ho  tot,  així  s’evitarien  mals
entesos i facilitarien les feines. També es demana la col·laboració de tothom des de
l’àmbit i les famílies organitzadores. Seria importat que hi hagués una primera reunió,
àmbit i famílies, o s’expliqués el funcionament de tot. Tot clar.

Proximitat
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Coordinació dels pares i mares delegats i delegades, Coordinar els pares i mares
delegats i delegades, facilitant la comunicació entre aquest òrgan i l’equip directiu de
l’escola. Recolzant l’espai de les assemblees, i  potenciant la creació d’un canal de
comunicació i intercanvi d’idees entre l’equip docent i les famílies de la nostra escola.
Per tal que hi hagi una comunicació més fluida entre els delegats/des una possible
solució seria augmentar el nombre de reunions. Almenys al principi.

Se ha creat un grup de whatsapp per gestionar la comunicació entre tots els delegats
que està funcionant molt bé. Gràcies aquest nou sistema s’han pogut solucionar petits
imprevistos o necessitats que han sorgit; i està contribuint molt a la comunicació entre
la comunitat educativa.

Des de la Direcció de l’escola, voldria una major implicació per part de les famílies per
tenir coneixement de tot allò que es pugues millorar.

Donar visibilitat als elements festius de l’escola, i aconseguir que tinguin un major
pes com a l’element  identificatiu  que són, i pel  paper de cohesió que volem que
tornin a tenir. Aquesta acció estarà centrada en continuar treballant per consolidar un
grup de pares i mares que s’ocupin de mantenir en condicions els elements festius.

Grup de Senderisme Xino Xano, Continuar programant una sortida trimestral oberta
a totes les famílies de l’escola. Les dates de les sortides es donaran a principi de curs
perquè tothom les pugui tenir presents amb antelació.

Ens  continuem plantejant  com a  objectiu  arribar  al  màxim de famílies  de l’escola,
afavorint  doncs el  fet  que cap família  no hi  participi  per  desconeixement  o manca
d’informació.

En  aquest  sentit,  ens  plantegem seguir  treballant  en  la  difusió  del  grup  de  forma
directa,  amb el boca-orella,  perquè l’experiència d’aquests anys,  ens diu que és la
millor manera d’engrescar a la participació.

Intentar programar les tres excursions a principis de cada un dels trimestres.

No descartem pensar en la possibilitat de tirar endavant un nou element identificador
del grup, si el pressupost anual de l’AMPA així ho permetés. 

Repensing

Accions

Patis

Recolzar  a l’escola en el  projecte de transformació dels  patis.  És un projecte que
s’està implementant a l’Escola Joan Miró, entre AMPA i escola i  està obtenint bons
resultats.

Des  de  l’escola,  totes  les  classes  estan  fent  un  treball  a  les  tutories  per  obtenir
aportacions  sobre  l  pati  que  voldrien.  Des  de  repensing,  s’ha  demanat
acompanyament i pressupost a professionals experts en el tema.

Es comptarà també amb l’ajuda de les famílies de l’escola per dura a terme alguns de
les propostes a partir del més de març.

Relacions de gènere a la música

Treballar  sobre  les  relacions  de  gènere  a  les  cançons  populars  ue  s’escolten  als
migdies,  les  aules  i  les  festes  escolars.  La  política  de  l’escola  és  prohibir  certes
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cançons a les aules i les festes de l’escola i en el món exterior a l’escola a vegades es
senten cançons fomenten la desigualtat i la violència de gènere.

Des de repensing es planteja poder  treballar  les temàtiques d’aquestes cançons a
través de les classes de música o d’educació en valors perquè els/ les alumnes tinguin
eines per poder escoltar-les amb criteri i de forma crítica.

S’està treballant per trobar una entitat que pugui fer tallers d’aquest tipus, destinats a
nens i nenes.

Treballar temes socials

Treballar temes socials que connectin a l’alumnat amb la realitat a través d’accions des
de l’escola i activitats educatives ofertades per entitats expertes.

Com l’any passat es proposaran activitats per la setmana del dret a migrar dins i fora
de les aules. Es seguirà parlant amb l’escola per crear espais per fer tallers amb els i
les alumnes.

Contaminació electromagnètica

Fer  un diagnòstic  del  nivell  de contaminació electromagnètica a l’escola.  Durant  el
primer trimestre es prendran i s’analitzaran les mesures.

Seguir amb una oferta de xerrades sobre el desenvolupament dels nens i les nenes i
l’àmbit  educatiu,  destinades a les famílies de l’escola. L’oferta s’iniciarà a partir  del
segon trimestre.

8.Presentació i aprovació del pressupost del curs 2017-18

● Es presenta el pressupost pel proper curs, es mantenen les aportacions que fa
l’AMPA a l’escola 1.500€ per joguines i  llibres,  1500€ com a suport  per les
colònies (. Aquests diners es destinen a pagar monitors que complimenten les
ratis necessaris quan no van els mestres a les colònies., 1000€ aportació fons
social, aquest any s’ha ampliat amb 175€ més per donar suport amb un monitor
més per educació especial per colònies. 

● S’han fet unes lleugeres modificacions s’ha ampliat a 500€ les despeses per la festa de
final de curs, això no vol dir que s’estigui pensant en un canvi de model de festa, està
reservat per que hi hagi un marge per despeses no contemplades de darrera hora.

● Amb l’actualització de les dades dels socis, s’ha observat una davallada de 54 famílies. Al
2017 hi havien 235 socis, això farà tenir menys ingressos. Arribat aquest punt els assistents
es pregunten el per què d’aquesta davallada i que seria importat saber el motiu.

 
● També es mantenen els 300€ per donar a 6è, 150€ per classe, per ajudar a la venda de

samarretes i polars de l’AMPA. En aquest apartat es diu que hi ha un error tipogràfic en
el pressupost d’enguany, que en lloc de posar 50% vendes per 6è, hauria de posar 150€
per classe.

● S’explica per part dels responsables de tresoreria, que aquest any hi ha una partida
nova de 3.000€ com aportació per part de l’AMPA al projecte ESCOLA que durant 3
anys es dura a terme a l’escola. On es farà una enquesta a les famílies per saber quina
escola es la que volem.
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● S’ha pressupostat 1.250€, com l’any passat, com ha suport a les colònies de
les famílies associades. 
Punt que se haurà de ratificar a l’Assemblea. Es tractaria de que, aquest curs
també,  les  famílies  sòcies  de  l’AMPA que  tinguin  fills/filles  que  vagin  de
colònies, rebin un retorn de 10 € per fill/filla. 
Es genera un debat sobre aquest tema donat, l’Assemblea comenta,  que entra
en conflicte amb els estatuts de l’AMPA on es parla de tenir un funcionament
d’universalitat. 
Un dels assistents diu que des de la Direcció de l’Escola, hi ha la sensació que
la Junta va en contra dels criteris de l’Escola, que si hi ha aquests diners que
es  distribueixin  entre  les  famílies  que  no  poden,  enviar  als  seus  fills  de
colònies. D’aquesta manera es beneficia el col·lectiu. 
Potser  la  Junta  no  ha explicat  bé  el  que  significa  aquesta  devolució  a  les
famílies sòcies.
Des de Junta s’explica, que en el seu moment, es va considerar que era una
petita ajuda per que es poguessin fer les colònies a la vegada que s’ajudaven
als socis, i en cap moment des de la Junta no es vol trencar la universalitat de
l’Escola. 
Si la Direcció de la escola comunica a la Junta que hi ha alguna necessitat, la
Junta està disposada a parlar i escoltar la seves mancances, ara bé, s’ha de
tenir clar que l’Ampa NO es Serveis Socials. 
Se li diu als membres de la Junta, que seria interessant pensar com incentivar
a les famílies per fer-se socis i a la vegada que fer per que els nens vagin de
colònies, donar 10€, a les famílies sòcies, no animen, i no té una universalitat el
projecte. 
Una proposta per part de l’Assemblea es que aquest diners es podien donar a
l’Escola per que tots els nens fessin les colònies. 
Una altra opció, seria facilitar l’entrada de nous socis pagant una part.
Es vota la continuació o no d’aquesta despesa per ajudar a les famílies sòcies
amb fills que van de colònies: 

Vots a favor  3
Vots en contra  9
Abstencions  1

No s’aprova la continuació d’aquesta ajuda a les famílies sòcies de l’Ampa com
ajuda per les colònies dels seus fills.
L’Assemblea autoritza a la  Junta per decidir  en quines despeses distribueix
aquest import; 1.250€, mantenint-se com a provisió de fons.

Amb aquesta modificació en el pressupost,  se aprova per unanimitat el pressupost
2017/2018 així com el Pla de del Pla de Treball. 

9.       Torn obert de paraula

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

A les 20’37 hores finalitza l’assemblea ordinària de famílies sòcies de l’AMPA de 
l’escola Ferran Sunyer.
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