
Acta Junta Extraordinària AMPA Ferran Sunyer  

Dia: 27-6-2017 

Hora inici: 17.15h 

Hora de clausura: 19.35h 

 

Assistents: (16 persones) 

Amparo Calvet 

Mar Trallero 

Roser Latorre 

Carme Tomas  

Míriam Bonaventura 

Francesc Fernández 

Núria Serret 

Merche Vendrell 

Elisa Giuroiu  

Jose Ena  

Eva Caballero 

Xènia Ribalta 

Olga Torre 

Rafa Martínez 

Henar Ugina 

Rocío Vilaro 

Txus Blanco 

Eva Espuña  

 

Excusen assistència:  

Edu  Viza 

Hugo  Font 

 

Lloc: sala de mestres 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta de la junta del 02.05.17 
2. Aprovació de l’acta de la junta del 06.06.17 
3. Justificació del moviment fet al compte de l’AMPA (Eva) 
4. Definició de AMPA, possibles maneres d'organitzar-se, vacants als diferents àmbits 
5. Concurs d’idees (Carme) 
6. Dinàmiques dels membres de la junta (Mar) 
7. Consell Escolar (Mar) 
8. Menjador, enquesta de satisfacció (Mar, Eva) 
9. Extraescolars a l’escola, circ a Calàbria 66 (Mar, Roser) 
10. Grup de teatre de mares i pares, Latrup (Mar) 
11. Tendals (Roser, Francesc) 
12. Festes: document pendent de carnestoltes, festa fi de curs (Albert, Hugo i Eva) 
13. Supercruïlla (Mar, Eva) 
14. Torn obert de paraula 



Aprovem les dues actes anteriors (2-5-2017 i 6-6-2017) 
 

Decidim postposar el punt 3 de l’ordre del dia, que tracta sobre justificació del moviment del 
compte de l’AMPA  suggerit per l’Eva per tal de parlar-ne quan ella estigui present i passem al  
següent punt.  
 

En Jose expressa el seu manifest de deixar la presidència de l’AMPA per motius personals, 

familiars i sobretot laborals. També perquè no està satisfet amb els desentesos que s’han anat 

prenent de diferents situacions durant el curs (la festa de Carnestoltes, punts de llibres, 10 

euros…).  

 

La Mar expressa que van haver acords que es van prendre a l'assemblea i que aquell era el 

lloc i el moment per a discutir-los, cosa que es va fer i en conseqüència es van prendre les 

decisions que es van considerar oportunes. 

 

Aleshores en la reunió es crea un petit debat de com es prenen les decisions, de com es fan 

les votacions. I finalment es considera que hem de generar nous canals de comunicació. 

Sobretot en la pròpia Junta i l’escola.  

 

La Míriam expressa que caldria haver una comunicació més fluida, oberta, tolerant i 

respectuosa entre els components de la Junta davant propostes i temes que les diferents 

comissions exposen o treballen. 

 

En Jose expressa  el president d’un col·lectiu, en aquest cas la Junta ha de generar una bona 

entesa amb l’equip i ell creu que no ha pogut assolir-ho. També creu que ha d’haver un pla de 

treball.  

 

En Francesc expressa que quan s’han pres acords s’han de respectar. I això no vol dir que no 

es doni suport a les famílies, sinó això vol dir ser transparent.  

 

La Carme expressa que aquest curs escolar també ha funcionat la Junta, però potser no prou 

bé perquè cada àmbit no tenia prou independència. També creu que el president ha de ser una 

persona que sàpiga consensuar. Que la Junta i l’AMPA ha d’anar unida, amb respecte i 

consens.  

 

En Txus expressa el seu agraïment a tota la feina feta per la Junta perquè sap el que significa 

estar-hi a dins. Creu que en una AMPA hi ha d’haver bona entesa i que ha de compartir i 

consensuar projectes amb l’escola. Si es vol fer un favoritisme per ser soci/a de l’AMPA han de 

ser activitats que no formen part de l’horari lectiu de l’escola, per exemple: vendre samarretes, 

extraescolars. I que si es va fer una assemblea i el resultat va ser retornar 10 euros doncs que 

es pot retrocedir tornant a fer una nova assemblea. En Txus diu que l’AMPA és el mitjà per 

aconseguir coses per la societat, per l’escola, pel barri. També planteja perquè només hi ha 

quatre persones que no són membres de la junta, potser l’hora no era l’adient.  

De vegades no cal votar per arribar acords, sinó consensuar. Una votació dóna legitimitat, però 

hi ha guanyadors i  perdedors, en canvi un consens tothom està satisfet perquè s’ha arribat a 

un acord.  

La Mar expressa que ella també creu que cal cohesió i que s’han de poder parlar les coses. I 

que la cohesió ha de servir per donar-se suport mútuament entre els membres de la junta.  

 

La Míriam expressa que tots els membres i col·laboradors han aportat molt i tot ha estat 

enriquidor per l’escola. Creu que es mereixen els col·laboradors i juntaires el mateix tracte que 



els membres. de la Junta Ja que també fan una gran tasca i que si per no poden ser membres 

de la Junta és per qüestió d’horaris.  

 

L’Henar expressa que han tingut moltes dificultats per organitzar la festa perquè no hi havia 

memòries escrites. Ha suggerit que hi hagués un protocol d’actuació amb un pressupost sobre 

el que es pot gastar i per els propers anys un bon traspàs d’informació. Que tot i això l’Albert 

els ha ajudat en tot el possible i en tot el que ha pogut.  

 

La Rocío expressa que va mancar una reunió de l’àmbit de festes i explicar amb la màxima 

informació el procés de les festes.  

 

En Jose explica que ja està previst fer un protocol de festes i que ell és partidari que hi hagi un 

reglament de regim intern que ajudaria a clarificar el funcionament de la Junta.  

 

L’Eva Espuña diu que fa temps hi havia un document que indicava el procés per organitzar les 

festes. Que podria estar inclòs o no dins el reglament de regim intern.  

 

En Jose creu que si hi ha hagut un descontentament general caldria pensar per què. Que 

utilitzar el whatsapp no ha estat una bona eina perquè es barregen molt els temes, en canvi per 

mail es deixa reflectit el que la persona pensa encara que sigui  menys impersonal que una via 

d’accés per comunicar-se més personal.  

 

La Roser expressa que també durant el curs escolar s’han fet moltes coses bé, que es pot 

millorar però que no ens oblidem del positiu.  

 

En Jose expressa que s’ha de buscar frescor, consens i bon rotllo amb tots els membres de la 

Junta.  

 

En Francesc expressa que de vegades d’un mateix fet hi ha diferents interpretacions.  

 

La Núria expressa que ella venia amb frescor i que s’ha trobat amb malentesos a dins de la 

junta.  

 

L’Henar expressa que no s’han de prendre les coses d’una forma tan personal i que és 

interessant arribar a consensos; encara que de vegades no s’estigui d’acord.  

 

En Txus suggereix no remenar més el passat i començar a parlar del futur. Els acords presos 

s’han de respectar. S’han de pensar quins àmbits funcionen i que cada àmbit plantegi el seu 

pla anual. Els debats més interns de cada àmbit s’han de resoldre a dins de l’àmbit i a la Junta 

es plantegen aspectes més generals i de propostes dels àmbits ja debatudes dins dels àmbits. 

Creu que les assemblees de delegats/des se’ls hi ha de donar més força perquè és el canal de 

connexió amb l’escola. També comenta que les memòries i els coordinadors dels àmbits han 

de liderar i informar bé. I que estaria bé aprofitar els perfils personals de cada persona de la 

Junta per aportar les seves aptituds.  

 

En Francesc expressa la seva felicitació per les feines fetes. I explica que ell ha format part de 

diferents equips de diferents anys de la Junta i que creu que hi ha una estructura de com 

funciona similar a altres anys, però el fet d’utilitzar altres vies de comunicació com el whatsapp 

o el correu no ha estat favorable. Caldria plantejar-se quina estructura tenim actualment i 

plantejar que es pot assumir o no dels diferents àmbits.  

 



L’Eva Espuña expressa que en la junta del seu mandat es va crear una estructura i creu que 

encara hi és, però que és sensat revisar i assumir el que es pot fer i el que no. Creu que els 

protocols són necessaris, però el que és més important és la filosofia. I que les coordinacions 

amb l’escola són molt importants.  

 

En Jose expressa que el reglament de regim intern és un document útil i viu i necessari pel bon 

funcionament.  

 

La Carme expressa que el pla de treball i les memòries de cada àmbit són útils.  

 

En Francesc expressa que cada àmbit plantegi el seu pla de treball i una proposta clara de 

comunicació.  

 

En Rafa agraeix la feina feta i l’esforç de tots i totes les persones de la junta.  

 

La Roser planteja que seria molt interessant que se seguís un cronograma. I que caldria tenir 

en compte que succeeix sinó apareix un president a la junta.  

 

L’Eva Espuña expressa que sempre acaben apareixent candidats tot i que podria passar que 

no. També es suma als agraïments a les tasques que fan els i les juntaires.  

 

En Francesc planteja buscar una forma d’organitzar-nos.  

 

La Roser proposa el 14 de juliol per tal que cada àmbit presenti el seu pla de treball i memòria 

d’aquest curs 16-17 i que s’envii a la compte general de l’AMPA: 

ampaferransunyer@gmail.com 

 

La Xènia expressa que des de l’àmbit de coordinació de delegats/des s’informarà als àmbits 

que avui no han assistit a la reunió sobre la data del 14 de juliol.  

 

La Roser expressa que per un bon funcionament de la junta pot ser construir, tenir uns bons 

canals de comunicació i uns protocols dels àmbits.  

 

La Mar rescata altra vegada la importància de consensuar. I que les juntes no siguin tan 

llargues.  

 

Finalment veient l’hora que és es decideix passar al punt 4, al concurs d’idees i es realitza la 

votació. Es parla sobre el fet que una mateixa proposta ha estat presentada per les famílies i 

per l’escola, però com que a la base no parlava d’aquesta característica es dóna per valida la 

proposta.  

 

La votació per la proposta de l’escola és: 10 vots a favor i 1 abstenció.  

La votació per la proposta de  la flor de les famílies és: 7 vots a favor i 1 abstenció. 

La votació per la proposta dels audiovisuals de les famílies és: 1 vot a favor i 2 abstencions.  

 

Un cop acabada la votació es passa al punt 3, justificació del  moviment de 700 euros del 

compte de l’AMPA i del compte de l’Eva Caballero (actual secretària del AMPA) del qual 

s’annexen el document i l’explicació.   

 

 

Xènia Ribalta          27-6-2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


