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

Data: 8 de maig de 2018 

Hora d’inici: 17 h 

Lloc: Sala de professors  

ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària del 10/04/2018. 
2. Valoració Sant Jordi.  
3. Concurs menjador.  
4. Inauguració mercat. 
5. Taller de primavera. 
6. Comissió festa de la primavera. 
7. Presidència y secretaria. 
8. Festa fi de curs. 
9. Traduir informació de l’Ampa a altres idiomes. 
10. Parlar amb Inuit sobre el tema de comunicació escola-famílies (protocol en casos 

d’agressions).   
11. Enquesta jornada continuada. 
12. Berenar Multicultural. 
13. Temes perennals.  

● Bossa de pares voluntaris. 
● Grup de suport a actuacions. 
● Grup de suport a feines escola. 
● Millorar la participació de las famílies (activitats, xerrades, assemblea). 

14. Torn obert de paraula. 
 
 
 

 
1. Aprovada 
2. La celebració de la diada de Sant Jori la valoració és molt bona. Es va realitzar una compra 

de 15 euros en una botiga de segona mà, per tal que tothom tingués més varietat de 
llibres. Sobretot per els cursos de cicle superior. Com a proposta de millora pel curs vinent 
intentarem fer difusió als instituts per aconseguir llibres pels infants més grans. Agraïm les 
aportacions de llibres de la Biblioteca Joan Oliver i l’institud Jaume Balmes.  

3. En Dani ens convocarà a la reunió per acabar de definir el concurs del menjardor. I anirà la 
Sònia, la representant del Consell Escolar de la comissió del menjador.  

4. Participarem en la cercavila dels gegants al voltant del mercat de Sant Antoni amb el 
Patxoca, els tabals i les gralles. La inauguració serà el dissabte 26 de maig al matí, a les 
11h al mercat.  

5. El taller de la primavera es realitzarà el diumenge 27 de maig al matí. Abans hi ha unes 
feines prèvies. La Suzanne s’encarrega de comprar materials per fer unes pissarres. 
També primer farà les primeres capes i el dia del taller es faran les següents capes i la 
col·locació. Per pintar els dibuixos del terra la Suzanne comprarà les pintures i els pinzells. 
Per la tasca de plantar, el dia del taller caldrà buidar la terra, pujar els testos i plantar. 
L’Oscar, el monitor de l’hort comprarà les plantes noves i la terra. En David, aconseguirà 
uns sacs per posar la terra. Proposem que l’escola pagui la terra i les plantes i l’AMPA: la 



resta. S’intetarà contactar amb els patis oberts per si es pot ofertar unes activitats pels 
infants. Per comunicar les tasques del taller s’enviarà un butlletí específic.  

6. Donat que les tasques ja estan definides no crearem cap comissió pel taller.  
7. Es posposa.  
8. L’organització de la festa de fi de curs està en marxa.  
9. La Mar contactarà amb XEIX per saber quines gestions  es volen fer.  
10.  La valoració és positiva. Al setembre es preparà pel curs vinent un calendari de 

formacions i tallers.  
11. Es posposa.  
12. Pel curs vinent s’intentarà engegar el projecte del berenar multicultural.  
13. Des de la Junta esperem a les informacions d’unes reunions que es convocaran amb 

algunes famílies del curs de P-5 i l’equip directiu per prendre alguna decisió. De tota 
manera ja creiem que s’hauria de plantejar fórmules per una universalització de la venta 
d’entrades per les famílies.  

14. Es posposen.  
15. Pel dia de la projecció del documental: Vides que transformen el món en Xus ha demanat 

un augment del pressupost per tal de fer uns obsequis als participants (infants i persones 
que s’han entrevistat). Donat que l’AMPA no té un gaire romanent de diners i que el 
pressupost del premi ja eren de 500 euros decidim no ampliar el pressupost. En tot cas, 
per altres ocasions si es valora que s’han de fer aquests obsequis creiem que s’han 
d’incloure dins els 500 euros del premi.  

 
 
 
La reunió acaba a les 19h.  


