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

Assistents: Xènia, Marc, Sandra, Francesc, Núria, Suzanne, Roser, Merche, Amparo, Miriam. 

Absències: David, Eliza. 

Data: 08 de gener de 2019 

Hora d’inici: 17 h 

Lloc: Sala de professors  

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de acta de la reunió del 11/12/2018. 
2. Aprovació de acta de assemblea 04/12/2018.  
3. Subvenciones. 
4. Festes Sant Antoni. 
5. Festa Santa Eulàlia. 
6. Protecció de dades. 
7. Projecte anti-rumors. 
8. Avaluació taller emocional Inuit. 
9. Proposta xarxa Ampas. 
10. Torn obert de paraula. 

 
 
1. Aprovació de acta de la reunió del 1/12/2018. 
L'acta s'ha aprovat per la junta. 

 
2. Aprovació de acta de la assemblea del 04/12/2018. 
L'acta s'ha aprovat per la junta després d'haver corregit uns punts. Es penjarà a la web i després 
s'aprovarà en la pròxima assemblea. 
 
S'ha comentat la baixa assistència a l'assemblea, tenint en compte que ha estat un menys de l'any 
anterior. 
 
S'està fent el tràmit que queda pendent per a la nova presidència de Marc i la renovació de 
secretària de David. Silvana envia el formulari per correu comú per a que el signin Marc i David i el 
traspàs es completarà. 
 
3. Subvenciones. 
Cal quedar abans del 23 de gener per fer les subvencions. Un any més comptem amb l'ajuda de 
Julia. En principi, queden Eliza, Roser, Amparo i Suzanne el dimarts, 15 de gener. Falta confirmar-
ho amb Julia. 
 
A partir de l'any que ve, només es podrà presentar la sol·licitud de subvencions a traves 
d'Internet. Per tant, cal fer la signatura digital. 
 
4. Festes Sant Antoni. 
El Tres Tombs es fa el dissabte, 19 de gener. Encara no se sap si tindrem carro aquest any o no. 
Amparo i Sandra ho confirmaran aquesta setmana. 
 



En el cas que tinguem carro, Núria, Suzanne, Sandra, Roser i Miriam faran els diferents torns. Com 
els dos anys anteriors, es farà un sorteig per triar els nens que pujaran al carro. Aquest any hi 
haurà menys, ja que es faran tres torns en lloc de quatre. 
 
La cercavila es realitzarà el diumenge, 20 de gener. Raul ja està al cas i ha avisat els tabaleros. 
Necessitarem ajuda de les famílies amb la Patxoca, a els garrinets i la cucafera. A més, hi haurà un 
juntaire per mascota per supervisar. Es farà una crida per a pares i mares voluntaris: 

 Patxoca – 2 pares o mares (+ Marc i Francesc) 

 Garrinets – 2 pares o mares (+Roser i Eliza) 

 Cucafera – 2 pares o mares (+Sandra i Amparo i Suzanne) 
 
Es farà la convocatòria per correu el dijous d'aquesta setmana a través d'un butlletí especial de 
festes.  
 
Es convocarà a les famílies a l'escola a les 10. Cal estar en Manso amb Urgell a les 10.30. La 
cercavila sortirà a les 11. Caldrà confirmar enviant un correu a festes@ampaferransunyer.info. 
 
Dijous s'enviarà també un recordatori de la propera sessió de Quina escola volem. 
 
S'ha comentat que es podria aprofitar que el projecte d'infantil (que és la festa major) per 
demanar a l'escola que ens ajudi a convocar a les famílies. Suzanne es posarà en contacte amb 
l'escola aquesta setmana. 
 
Com la cavalcada i la cercavila cauen el mateix cap de setmana, s'ha parlat en un moment de no 
participar en la cavalcada aquest any, ja que anirem molt estirats. Però finalment s'ha decidit 
participar si ens ofereixen el carro. 
 
5. Festa Santa Eulàlia. 
Se'ns ha enviat dues vegades el correu Preparant Santa Eulàlia. Així que hem omplert el formulari 
per a la presentació dels gegants i Sandra l'enviarà aquesta setmana confirmant la nostra 
participació. 
 
La festa és del 8 al 12 de febrer. Encara no s'ha anunciat la data de la cercavila, però se suposa 
que serà el 9 o 10 de febrer. 
 
6. Protecció de dades. 
Suzanne tornarà a enviar el correu de l'empresa de protecció de dades. Mentrestant, caldria 
afegir un peu de pàgina als correus que s'envien a les famílies associades. Es veurà si hi ha un 
exemple a la pàgina de l'empresa per copiar. 
 
7. Projecte anti-rumor.  
S'ha resumit el projecte anti-rumor que està en marxa. Suzanne es posarà en contacte amb Laura 
aquesta setmana per veure com va i quan començarà la fase d'AMPAs.  
 
8. Avaluació taller emocional Inuit. 
S'ha avaluat molt bé al taller de gestió emocional impartit per Inuit. Xènia i Suzanne han participat 
tant l'any passat com enguany. Mentre consideren que taller a si està molt ben aconseguit, no 
veuen molt clar la idea que les famílies participants siguin les formadores del taller en el futur. 
 
Ha sorgit que tenim diversos temes que ens agradaria parlar amb Inuit i s'ha proposat demanar-
los reunir-se amb l'AMPA. Aquests temes inclouen: 



 taller de gestió emocional 

 gestió informació 

 resolució problemes 

 comunicació escola-famílies 
 
Francesc es posarà en contacte amb Roger per quedar. En principi, serà el 29 de gener. Tot seguit, 
es farà una junta extraordinària per avaluar la trobada amb Inuit i parlar dels temes de la reunió 
amb direcció prevista per el 5 de febrer. 
 
9. Proposta xarxa AMPAs. 
Se'ns ha convidat a enviar una o dues preguntes per als polítics que es presentaran a les eleccions 
municipals. S'ha parlat de preguntar pels recursos destinats a les escoles publiques i la necessitat 
d'una altra escola publica a la zona. Però com són preguntes freqüents amb respostes pre-
fabricades, s'ha decidit enfocar en alguna cosa més concret. Se'ls preguntarà sobre el tràfic del 
carrer Viladmat i com afecta l'escola. 
 
S'ha dit que no hem rebut resposta de l'ajuntament de la carta que havíem enviat durant el 
primer trimestre. Suzanne es posarà en contacte amb Carmelo, el tècnic del barri de Sant Antoni, 
per preguntar què ha passat. 
 
10. Torn obert de paraula. 
S'ha redactat un correu sobre les devolucions amb comissió. Xènia l'escriurà i s'enviarà des 
coordinació. 


