
Assemblea delegades i sotsdelegades 24 novembre 2017
HORA: 15.00h
LLOC: SALA DE MESTRES

ASSISTENTS:
Representant de l’ESCOLA: Dani Vidal, Director.
Representants de l’AMPA: Míriam Buenaventura.

CURS NOM CURS NOM

P3A Silvana Casal 1erB Deborah de Feber

P3A Deborah de Feber 1erBs Sofia Ysasi

P3B Maribel Vila 2nA Suzanne Teesdale

P3Bs Conchita Valera 3rA Alicia Pérez Sanchez

P4As Olga Torre 4rtA Rocío Vilaró Puy

P4B Suzanne Teesdale 4rtA Henar Uguina Moya

P4Bs Anna Tarrés 4tBs Ada Yvars Bravo

P5A Anouk de Wit 4tC Anna Tarrés

P5B Montse Flores 5eB Olga Pardo

1erA Nabila Ahakkam 5eB Olga Torre (rep.)

54% Assistència.

ORDRE DEL DIA

1. Projecte ESCOLA

2. Aigua freda a les dutxes

3. No utilització de tovallons al menjador

4. Nens/es que molesten als lavabos, se’ls hi crida l’atenció?



5. Jornada lectiva continua

6. Famílies de P3 els hi agradaria estar més informats del dia a dia del que fan els 
seus fills/es. 

7. Torn obert de paraula

Comencem la reunió segons l’ordre del dia.

1. Projecte ESCOLA

Dani  Vidal,  director  de  l’escola,  explica  als  delegats  el  pròxim  projecte  important
d’escola en el que han començat a treballar i demanaran la implicació de les famílies i
dels alumnes. Des de l’escola aniran fent difusió d'aquest projecte a mesura que vagi
agafant forma.

2. Aigua freda a les dutxes.

Algunes famílies comenten que hi ha hagut dies de més fred i els nens/es han hagut de
dutxar-se amb aigua freda. Direcció comenta que hi ha hagut un problema tècnic i des
de fa un parell  de setmanes ja està solucionat.  També comenta que els escalfadors
estan al pati de dalt i és cert que l’aigua calenta triga a baixar uns minutets.

Es demana la possibilitat  de no dutxar-se en la pròxima vegada que l’escalfador no
estigui regulat quan la temperatura ambiental sigui de fred.

Direcció puntualitza que quan hi han problemes tècnics i no funciona l'aigua calenta no
s'obliga a dutxar-se.

3. No utilització de tovallons al menjador

Direcció assegura que tant els mestres com els monitors/es de menjador recorden als
nens/nes agafar els tovallons el dilluns per penjar la bossa al menjador. Es demana que
des de casa també conscienciem als  nostres infants  a  fer-se responsable  d’aquesta
tasca. 370 nens i nenes es queden a dinar, els monitors/es no poden ‘passar llista’ a
tots ells per si fan ús dels tovallons. Per tant si veiem que els tovallons arriben igual de
nets que el dilluns, parlem amb els nostres fills i filles.

4. Nens i nenes que molesten als lavabos, se’ls hi crida l’atenció?



Hi  ha  famílies  que  es  queixen  perquè  els  seus  nens/es  no  poden  anar  al  lavabo
tranquil·lament ja que hi ha algú que molesta.

Direcció comenta que a les tutories que tenen els nostres fills i  filles es treballa el
respecte a l’espai, instal·lacions, i als companys/es. Aquí demana també, que en cas
que la problemàtica continuï diguem als nostres nens/es que parlin amb el adult de
referència per evitar que passi de manera continuada.  

  

5. Jornada lectiva continua

Un grup de famílies suggereix obrir un debat sobre la possibilitat d’acollir-se a aquest
tipus d’horari: horari lectiu de 9h a 14h amb 2 temps de descans i després menjador
fins les 16.30h. A patir d’aquí les extraescolars.

Direcció informa que ni a curt ni a llarg termini hi ha previsió d’obrir aquest debat.
Comenta  que  independentment  de  si  pedagògicament  està  demostrada  la  seva
eficiència/eficàcia  a  nivell  d’estructura  que  té  l’escola  seria  molt  complicat  quadrar
patis i altres assignatures.

A la reunió es comenta que hi ha unes escoles que són municipals que si tenen aquest
jornada continua, i que a unes 7 escoles ho estan provant en pla pilot.

Direcció insisteix que no està en les seves prioritats.

Es demana a l’AMPA la possibilitat de fer una enquesta per saber quin és el gruix de
famílies a favor en contra. Es trasllada a la JUNTA. 

6. Famílies de P3 els hi agradaria estar més informades del dia a dia del que fan
els seus fills/filles.

Varies famílies de P3 (A i  B)  comenten que el  hi  fa falta conèixer una mica més el
programa. Saber el dia a dia del què fan, com s'organitzen, què i com treballen els
diferents ítems... Es fa una reunió d’inici de curs quan encara no havien començat les
classes on ens van dir tot el que havíem de portar i una pinzellada del curs. Però els
agradaria,  si  és  possible,  fer  una segona reunió  amb les  mestres  per  parlar  de les
temàtiques que es treballen, dels esdeveniments que es faran al llarg del curs,... I per
resoldre dubtes.

Direcció ha atès aquesta petició i es farà una segona reunió que tindrà lloc  el dimarts
12/12 a les 17h a la 4a planta. Segurament aquesta segona reunió per les famílies de
P3 ja quedi assignada pels cursos vinent. 

7. Torn obert de paraula



- Calendari  activitats  de  l’escola: demanen  poder  saber  les  activitats,  les
excursions, festes, etc. Que es fan moltes coses i  és un llàstima que aquesta
informació no arribi a les famílies

Direcció comenta que desafortunadament no es pot informar al detall del que fan
tots els alumnes, però a la web de l’escola hi ha un calendari a mà esquerra on hi
ha les excursions, activitats, festes, reunions, etc., també es pengen les notícies més
destacades  amb  fotografies  de  tos  els  cursos!  Convidem  a  totes  les  famílies  a
entrar-hi!

http://agora.xtec.cat/escferransunyer/

- A la web + al  calendari  +  aprofitant la reunió  es recorda que el  proper dia
dijous  21 de desembre l’escola  romandrà  tancada (tampoc hi  haurà  extra-
escolars), també afectant a les extraescolars. I el divendres 22 de desembre hi
ha jornada intensiva (fins a les 13 hores en horari escolar i fins a les 15.30 hores en
horari de menjador; qui hagi optat per l’acollida fins les 16.30 hores). Aquest dia 22/12
es mantenen les extra-escolars. 

- Obertura de la porta carrer Viladomant a les 9.15h. Algunes famílies demanen
més  puntualitat  o  inclús  que  s’obri  una  mica  abans.  Direcció  comenta  la
impossibilitat  d’obrir  les  portes  abans  ja  que  estan  tots  els  altres  alumnes
pujant a les seves aules, pel que fa la (im)puntualitat, la intenció de l’escola és
sempre obrir la porta a les 9.15h si algun dia no es compleix és per una causa
no prevista.  

La reunió acaba a les 16.30h.

Míriam Buenaventura
Coordinació de delegades i delegats

AMPA de l'Escola Ferran Sunyer
C/ Viladomat, 2

08015 Barcelona

http://agora.xtec.cat/escferransunyer/

