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

Assistents: Suzanne, Míriam, Roser,  Merche, Silvana, Xènia, Núria, Sandra, Amparo, Mar. 

Absències: David, Francesc, Eliza. 

Data: 10 d’abril de 2018 

Hora d’inici: 17 h 

Lloc: Menjador de l’escola 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària del 06/02/2018. 
2. Valoració reunió amb direcció: 

 Colònies de sisè – 10 euros per alumne 

 Parlar amb Inuit sobre el tema de comunicació escola-famílies (protocol en casos 
d’agressions).   

3. Informació canvis protecció de dades, s'ha renovat? 
4. Sant Jordi.  
5. Taller de primavera – data/accions. 
6. Comentar sessions INUIT. 
7. Pressupostos TENDALS patis. 
8. Concurs idees – tema patis. 
9. Inauguració mercat. 
10. Dates de matricula. Presencia del Ampa. 
11. Correu de consulta per a pares i mares nous. 
12. Tabals convocatòries i renovació de material. 
13. Traduir informació de l’Ampa en altres idiomes. 
14. Festa fi de curs. 
15. Enquesta jornada continuada. 
16. Possible grup de criança. 
17. Berenar Multicultural 
18. Temes perennals.  

 Bossa de pares/mares voluntaris. 

 Grup de suport a actuacions. 

 Grup de suport a feines escola. 

 Millorar la participació de les famílies (activitats, xerrades, assemblea). 
19. Menjador 
20. Extraescolars. Teatre 
21. Torn obert de paraula. 

 
 
 
 

1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària del 06/2/2018. 

S’aprova per unanimitat. 

2. Valoració reunió amb direcció: 

Colònies de sisè – 10 euros per alumne 



Es genera un debat sobre si s’accepta el pagament dels 10€ per alumne que va de 

colònies de sisè. Com en aquest moment no hi ha gaire fons econòmic en l’Ampa i es 

preveu més despeses que l’any passat, es decideix fer una votació per aclarir quin 

import es dóna a l’escola. En el moment de la votació hi ha 7 representants de la junta 

que decideixen per 5 vots a favor donar 250€ a l’escola per cobrir la diferencia de cost 

dels alumnes de 6è. 

Parlar amb Inuit sobre el tema de comunicació escola-famílies (protocol en casos 

d’agressions).   

En la propera sessió amb Inuit Silvana intentarà comentar el tema amb ells, si té 

oportunitat, en cas de no poder fer-ho, se’ls enviarà un email perquè vinguin a la 

propera junta a parlar del tema. 

3. Informació canvis protecció de dades, s'ha renovat? 

En el moment que es doni d’alta el programa es veurà con funciona. Així és que restem 

a l’espera de saber si utilitzarem aquest sistema o no per la protecció de dades.  

4. Sant Jordi.  

S’acorda que s’enviarà per WhatsApp un recordatori a les famílies dimecres dia 

10/4/2018 per tal que portin un llibre mínim a l’escola, així com una crida a voluntaris 

per poder organitzar el dos torns del dia de Sant Jordi.  

5. Taller de primavera – data/accions. 

El dia escollit per aquest any és el dia 27 de maig de 10h a les 13h. També és té en 

compte que coincideixi amb el cap de setmana de la inauguració del mercat de Sant 

Antoni. 

Totes les activitats estan pensades perfer-les al pati superior. 

 Pintada de formes al terra.  

 Pintada de panells de fusta per fer unes pissarres i posteriorment penjar-les on 

considerin oportú la direcció de l’Escola. 

 Pujar els testos al pati i fer plantacions noves. 

Es fa constar que no s’han pensat activitats pels nens i nenes, s’intentarà resoldré 

aquesta mancança. I que caldrà crear una comissió per organitzar la festa de la 

primavera.  

 

6. Comentar sessions INUIT. 

Es comenta que a la darrera sessió hi havia un grup important de diferents cultures 

que bàsicament varen demanar el mateix que en sessions anteriors. Es demanava mes 

integració, respecte, i possibles accions que facin més enriquidores totes les cultures. 



Una de les assistents de Bangladesh s’ha mostrat interessada en donar un cop de mà i 

ajudar a la junta per comunicar millor les  intencions de l’AMPA amb la seva llengua.  

S’acorda convidar-la a la propera reunió de junta.  

7. Pressupostos TENDALS patis. 

Una primera prospecció del tema són dos pressupostos que oscil·len sobre els 19.000€ 

aprox. Més IVA. Decidim continuar buscant.  

8. Concurs idees – tema patis. 

S’acorda que es farà arribar l’escrit a comunicació per publicar-ho. 

9. Inauguració mercat. 

Sembla ser que serà la setmana del 26 i 27 de maig.  

10. Dates de matrícula. Presencia del Ampa. 

Es posposa per la propera junta. 

 

11. Correu de consulta per a pares i mares nous. 

Finalment s’acorda que sigui el de coordinacio@ampaferransunyer.info 

12. Tabals convocatòries i renovació de material. 

Es posposa per a la propera junta. 

13. Traduir informació del Ampa a altres idiomes. 

Es posposa per la la propera junta. 

14. Festa fi de curs. 

Les famílies organitzadores han decidit que sigui el dia 15 de juny i que tindrà un tema 

central que serà el circ. La junta ha comentat, que seria millor el darrer divendres del 

mes de juny. Es traspassarà aquesta petició a les famílies que ho planifiquen, per si ho 

poden canviar. En relació al pressupost del que disposen són 500€, 50€ més que l’any 

passat. 

15. Enquesta jornada continuada. 

Es posposa per a la propera junta. 

16. Possible grup de criança. 

Ens han ofertat fer un possible grup de criança, però cal valorar si és  

podria tirar endavant el grup el curs vinent. Hi ha un pressupost per fer xerrades amb 

diversos temes que ajuden a les famílies en l’evolució de la criança dels seus fills/es. El 

preu per sessió són 130€. S’acorda que això es presentarà a l’Assemblea per que es 

decideixi. 

17. Berenar Multicultural  

mailto:coordinacio@ampaferransunyer.info


Des de la junta s’ha enviat un escrit de resposta a la petició de la Gemma Sobrino amb 

data 8 de març per tal que ella formi una comissió per dur a terme al projecte amb el 

suport de l’AMPA. Però no s’ha rebut cap contestació per part d’ella. 

18. Temes perennals.  

 Bossa de pares  i mares voluntaris. 

Es posposa per a la propera junta. 

 Grup de suport a actuacions. 

Es posposa per a la propera junta. 

 Grup de suport a feines escola. 

Es posposa per a la propera junta. 

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

Es posposa per a la propera junta. 

19. Menjador 

Direcció ja ha enviat el plec tècnic per al Concurs del menjador. Falta però encara una 

reunió amb Direcció per suggerir possibles millores a fer. La Mar s’encarregarà del 

tema. 

20. Extraescolars. Teatre. 

La Merche comenta els problemes que ha tingut amb la monitora de teatre a l’hora 

d’organitzar el final de curs d’aquesta extraescolar.  

L’empresa incorporarà un monitor més per cobrir les no assistències de la monitora 

habitual. Queda clar que l’Ampa no pot assumir, ni considera que hagi d’assumir 

aquesta despesa. Aquesta incorporació momentània d’aquest reforç és per una causa 

aliena a la nostra escola. 

21. Torn obert de paraula. 

No es comenta res més.  

Donat que és molt tard, s’aixeca la sessió a les 19,15h. 


