
Assemblea delegats/des i sotsdelegats/des 8Novembre2016

HORA: 15.00h

LLOC: SALA DE MESTRES

ASSISTENTS ASSEMBLEA DELEGATS 8 NOVEMBRE 2016

CURS NOM CURS NOM
P4B Montse Flores 3rA Rocío Vilaró Puy
P5A Gemma Sobrino 3rA Henar Uguina Moya

P5As Deborah de Feber 3rB Laura Romero
P5B Viktória tóth 3rC Anna Tarrés

P5Bs Teresa Ojuel 4tAs Nausica Bartolí
1rA Suzanne Teesdale 4tB Cristina Puerta Gil

1rAs Mercè Olivares 5èAs Gemma Sobrino 

1rB Cristina Vilaplana 5èB Montse Olmeda

2nA Laura García 6èA Viktória Tóth
2nB Alícia Pérez

ORDRE DEL DIA
1. Presentació.
2. Informació de les tasques del delegat i sotsdelegat.
3. Definir el calendari de les reunions de delegats.
4. Propostes festa del carnestoltes. 
5. Acollida, horari i cost.
6. Conflictes a l’hora del pati (hora lliures). Proposen establir protocol d’actuació.
7. Difusió del menú de l’escola.
8. Invitacions aniversari a classe.
9. Torn obert de paraula

Comencem la reunió a les segons l’ordre del dia.

1. Presentació.

Els nous coordinadors de delegats ens presentem, Hugo Font i Miriam Buenaventura,  també assisteix i es
presenta el director de l’escola Dani Vidal. Seguidament cada assistent de la assemblea es presenta amb el
seu nom, cognom i curs que representa. Es reparteix en paper imprès l’OD i el manual del delegat.

2. Informació de les tasques del delegat i sotsdelegat.



Se’ls hi fa explica que els delegats i sotsdelegats són la via entre famílies i escola per temes relacionats amb
la classe i l’escola. Qualsevol suggeriment, inquietud que les famílies tinguin poden contactar amb els dele -
gats i ells seran qui ho transmeti a l’escola a través de les assemblees o del correu (ampaferransunyer.dele-
gats@gmail.com) i se’ls hi donarà resposta. Evidentment que per temes més seriosos i/o personals es pot
contactar amb direcció directament. 

Des de coordinació de delegats se’ls hi transmet als delegats i sotsdelegats la importància de fer una difusió
del butlletí immediata a mesura del possible. Aquest butlletí s’envia cada setmana entre diumenge i dilluns.
I conté informació de l’AMPA, de l’escola, i algunes altres informacions d’interès.

Una mare comenta que el butlletí és massa llarg: s’informa que per un suggeriment d’una mare el butlletí
està en 2 blocs ben diferenciats: TEMES FERRAN SUNYER al inici i continua amb ALTRES TEMES D’INTERES
fora de l’escola però que poden ser força interessants. Els assistents els hi sembla que el butlletí està força
bé i elogien que cada punt del butlletí estigui força diferenciat.

3. Definir el calendari de les reunions de delegats.

S’estableixen les següents dates d’assemblees per tot el curs: 13 DESEMBRE; 7 FEBRER; 4 ABRIL; 6 JUNY. To -
tes a la mateixa hora, de 15h a 16.30h. Es comenta que en cas de necessitat es convocarien més reunions.  

4. Propostes festa del carnestoltes. 

Hi ha dues propostes, una que l’escola s’impliqui més a la festa i l’altre passar la festa al divendres per la tar-
da en contes del diumenge.

 Implicació de l’escola a la festa.

Un grup de pares i mares que ja han organitzat altres festes de carnestoltes pels seus fills grans comenten
que lo interessant seria que la festa la fes l'escola amb el suport de les famílies de P5. Que no donem per fet
que els pares seran els qui carreguin amb la festa ja que el Carnestoltes és una tradició a treballar des de
l'escola. El director de l’escola respon que aquest 2on trimestre és curt i l’escola està molt implicada a les
FESTES DE SANT ANTONI, com a escola ubicada en aquest barri ha de participar i també es fa la SETMANA
CULTURAL, i això implica que durant uns dies es trenqui la dinàmica habitual dels alumnes, i sumar més die i
més implicació de l’escola pel CARNESTOLTES no és possible. Des de direcció es planteja fer alguna activitat
del CARNESTOLTES tenint en compte el canvi d’aquest any en quan a la decoració i la festa. Per tant, la con -
clusió és que com s’ha fet durant anys, la festa del carnestoltes l’organitza les famílies de P5 amb l’AMPA.  

 Canvi dia festa i decoració durant la setmana del carnestoltes. 

Es planteja la proposta de que el muntatge de la decoració es faci abans per tal que l’escola llueixi durant la
setmana de carnestoltes d’aquesta manera les famílies que s'ho treballen els hi perdura la feina feta. Ha si-
gut molt positiva la resposta dels assistents respecte aquest canvi ja que la decoració estarà exposada a tots
els alumnes i a moltes famílies, de l’altre manera només ho veien els que venien el diumenge.

Un altre gran canvi és de fer la festa el divendres a la sortida de l’escola, els nens poden anar disfressats tot
el dia o disfressar-se abans, són coses que s’han d’acabar de polir, com per exemple les EXTRAESCOLARS i
els partits de BÀSQUET com ha recordat una mare. Son temes que l’AMPA anirà concretant en cap moment
cap activitat d’aquell dia es cancel·larà.
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5. Acollida, horari i cost.

Es plantegen dues coses, les famílies demanen flexibilitat horària i un abaratiment de les acollides. L’empre-
sa de l’acollida i de les extraescolars és ASSOCIACIÓ ESPORTIVA i les negociacions són amb l’AMPA. Hi ha una
comissió  a l’AMPA que ja està treballant per aconseguir millores per les famílies. El director de l’escola co-
menta que el fet que hi hagi un horari rígid és perquè el monitor/a està amb els nens i no els pot deixar sols
atenent la porta. La flexibilitat horària implicaria un recurs humà extra amb una conseqüència directa en el
cost. De totes maneres, no hi ha res tancat i la comissió de l’AMPA d’EXTRAESCOLARS està treballant de va -
lent! 

6. Conflictes a l’hora del pati (hora lliures). Proposen establir protocol d’actuació.

Sempre que hi hagi un conflicte s’ha de tractar amb els tutors/res. Els nens/nes en hores lliures comporten 
conflictes. Es demana als tutors més comunicació amb les famílies respecte a aquests temes.   

7. Difusió del menú de l’escola.

En el butlletí d’inici de mes s’adjunta el menú més genèric, i algunes mares sol·licitaven que també adjun-
téssim la resta de menús (No carn, No ou, No gluten, No porc, No lactosa). S’estableix per acord dels assis -
tents que perquè el butlletí no es saturi de documents adjunts, a partir d’ara  adjuntarem només el LINK on
trobar TOTS ELS diferents tipus de MENÚS.

Una mare recorda que a la web de l’empresa del servei de menjador es poden trobar també tots el menús.
La web es www.alimentart.com , a Menús indicar l’USUARI: FERRANSUNYER i CONTRASENYA: ARTI.  

8. Invitacions aniversari a classe.

Anys enrere era possible repartir invitacions d’aniversari mitjançant els tutors/es a tots els nens/es de la
classe. Aquest any no ha és possible. El director de l’escola respon dient que els tutors/es no poden assolir
aquesta tasca: el dia que es reparteixen les invitacions molt probablement no estiguin tots els nens a la clas -
se per tant aquesta invitació no la rep tothom, perquè així sigui la tutora ha de saber a qui li manca i està
pendent perquè finalment la rebin tots. Es comenta que avui en dia amb les noves tecnologies (WhatsApp,
e-mail) no es creu necessari que els tutors/es dediquin temps a aquesta tasca. Es puntualitza que són festes
privades i fora de l’escola, amb més raó per no l’assoleixin els tutors/res. 

9. Torn obert de paraula

Poca il·luminació a algunes aules. La responsabilitat de les instal·lacions són del consorci, l’escola ha fet la 
sol·licitud de l’il·luminat i està en el lent procés. 

Berenars pels de 6è. Les famílies de 6è seran les protagonistes quan decideixin fer berenars i venta de ma-
nualitats i des de l’AMPA s’estudia com altres cursos implicats poden participar en aquestes iniciatives en
paral·lel (tota iniciativa serà aprovada a l’ASSEMBLEA de L’AMPA del 15 de DESEMBRE).  

La reunió acaba a les 16.25h
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