
Assemblea delegades i sotsdelegades 27 Octubre 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 2nA Suzanne Teesdale

P3A Deborah de Feber 2nB Montse Flamarich

P3B Maribel Vila 3rA Alicia Pérez Sanchez

P4B Suzanne Teesdale 3rB Begoña Vinaixa

P4Bs Anna Tarrés 4rtA Rocío Vilaró Puy

P5As Encarna Ramos 4rtB Laura Romero

P5B Montse Flores 4tC Anna Tarrés

1erA Chirin 6èA Cesar Reyes Najera

1erA Nabila 6èAs Gemma Sobrino 

1erB Deborah de Feber 6èB Montse Olmeda

1erBs Sofia Ysasi

57% Assistència.

ORDRE DEL DIA

1. Presentació membres de l’assemblea

2. Informació tasques delegats / sotsdelegats

3. Proposta per difusió via mòbil delegats (WhatsApp)

4. Definir el calendari de les reunions de delegats



5. Butlletí català - castellà

6. Pícnic a les excursions

7. Nens poc motivats a l’assignatura d’Anglès de 3erB

8. Nens no respecten altres companys quan van al lavabo

9. Imatges i comentari poc apropiat a la xerrada d’higiene bucodental

10. Torn obert de paraula

Comencem la reunió segons l’ordre del dia.

1. Presentació membres de l’assemblea

Dani Vidal, director de l’escola i la coordinadora de delegats de la comissió de l’AMPA,
Míriam Buenaventura, es presenten. Seguidament cada assistent de la assemblea es
presenta amb el seu nom, i curs dels fills/es que representa.

2. Informació tasques delegats / sots-delegats

Expliquem que els delegats i sotsdelegats són una part important per crear ponts de
comunicació  entre  famílies  i  escola  per  temes  relacionats  amb  la  classe  i  l’escola.
Qualsevol suggeriment, queixes e inquietud que les famílies tinguin poden contactar
amb els delegats i ells seran qui ho transmeti a l’escola a través de les assemblees o del
correu  (delegats@ampaferransunyer.info o  ampaferransunyer.delegats@gmail.com)  i
se’ls hi donarà resposta. Evidentment que per temes més seriosos i/o personals es pot
contactar amb el tutor/a o direcció directament. 

Es  transmet 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.

3. Proposta AMPA per difusió via mòbil delegats (WhatsApp) 

La  Míriam  (l’AMPA)  exposa  que  sovint  es  fan  crides  o  difusió  d’informació  de
recordatori  que  prèviament  ja  estat  passat  per  via  butlletí.  (TIPUS:  recordatori  de
xerrades, de festes, crides voluntaris per qualsevol cosa que necessita l’escola, etc.). 

Les persones que fem el butlletí redactem textos per passar via WhatsApp ja que així
garantim la ràpida difusió, el mòbil arriba a més gent i més ràpidament! El curs passat
aquests TEXTOS els passaven els membres de la JUNTA a totes les famílies; suggerim
que aquesta difusió passi a ser part de la tasca dels delegats. Això implica FER UN GRUP
DE WHATSAPP de delegats, només per la DIFUSSIÓ D’AQUESTS TEXTES.
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En general té molt bona acollida, es passa el llistat de delegats/sotsdelegats per que els
assistents ens autoritzin estar dins aquest GRUP DE DELEGATS F.S. 

Es remarca que ja sabem que els grups de WhatsApp són una mica perillosos, aquest
únicament se li faria l’ús pel que està creat, transferir el missatge en qüestió.

Es parla de la aplicació de TELEGRAM que és d’una sola direcció i gratuïta, però no
tothom la coneix ni està als mòbils de totes les famílies. 

De moment tirem endavant amb el WHATSAPP i més endavant es valorarà per si es
manté o canviem.

4. Definir el calendari de les reunions de delegats

S’estableix calendari d’assemblees per tot el curs, en cas necessari es podrà modificar,
però en principi les dates seran les següents:

1er trimestre: 27 octubre 2017 (actual) – 24 novembre 2017

2on trimestre: 19 gener 2018 – 2 març 2018

3er trimestre: 20 abril 2018 – 25 maig 2018

Totes les reunions es faran a la sala de mestres de 15h a 16.30h  

5. Butlletí català – castellà

Butlletí, possibilitat de fer-ho en CATALÀ i CASTELLÀ. 

Les 21 representants  de les famílies coincideixen que no hi  ha necessitat  de fer  el
BUTLLETÍ en dos idiomes; en suggereixen que les persones que el fem (la Xènia i jo)
simplifiquem  en  llenguatge  i  informació  el  contingut.  Quan  es  carreguen  molt  els
butlletins, es fa difícil d’assolir la informació. 

De totes maneres, ho traslladarem a la JUNTA per tenir una segona opinió.

6. Pícnic a les excursions

Ha hagut  queixes per la qualitat  del  pícnic,  hi  ha algunes famílies que han optat a
desapuntar-se  i  portar  el  menjar  de  casa.  Possibilitat  de  fer  un  entrepà  de  truita
francesa?  

Resposta  direcció:  El  pícnic  consta  de  2  entrepans,  aigua  i  una peça  de  fruita.  Els
entrepans es preparen a primeríssima hora del matí i normalment per tots els nens/es
del cicle, de mitja s’ha de preparar uns 100 preparats. El tema de les truites és inviable
per la manca de temps.  El tipus de pa que s’utilitza és molt encertat,  l’escola el va
escollir tenint en compte la versatilitat a qui va destinat. Aquest curs han optat a no
untar amb tomàquet per evitar el gust àcid a la hora de ser menjat. 



La delegada comenta: el que menys ha agradat ha estat el tipus de formatge utilitzat,
sense sabor, seria possible canviar??

ATENCIÓ!! Direcció ja ha parlat amb l’empresa de menjador i per les properes sortides
es farà servir un altre formatge. Ja veurem com el valora la canalla i si cal fem més
modificacions.

7. Nens poc motivats a l’assignatura d’Anglès de 3erB

La mestra d’Anglès és la mateixa a un bon número de alumnes i ens arriba que aquesta
opinió no és generalitzada, i està molt lluny de ser-ho, és un tema portat per una única
família que no va explicar res més i que famílies amb bessons als dos tercers van negar.

En relació aquest tema, veure el primer tema de torn obert: filtració de temes que
arriben a la OD.

8. Nens no respecten altres companys quan van al lavabo

Les portes dels lavabos estan obertes i treu intimitat als alumnes que fan ús.

Resposta direcció: els lavabos per seguretat no es poden tancar en cap sistema existent
de  tancament,  està  totalment  prohibit.  La  única  solució  és  parlar  amb  els  nostres
fills/es que quan vagin al lavabo ho comentin al adult de referència perquè altres no
obrin les portes. 

9.  Imatges i comentari poc apropiat a la xerrada d’higiene bucodental

Els alumnes de 4art van tenir una xerrada d’higiene bucodental donada per personal
sanitari  de  MANSO,  segons  les  famílies  les  imatges  que  mostraven  eren  massa
desagradables, seguit del comentari ’si no us renteu la boca, acabareu així’ . Tenint en
compte que a l’escola no hi ha possibilitat de que es rentin les dents, no calia ser tant
explícit.

Direcció respon que quan tornin a venir se’ls hi comentarà.

10. Torn obert de paraula

- Filtració  de  la  informació  per  la  OD  de  l’assemblea  de  delegats: els
delegats/sotsdelegats han de filtrar una mica els temes a posar a la reunió. Hem
de debatre temes/queixes/etc. que representin un bon número de famílies. Els
dubtes/comentaris  a  nivell  individual  s’han  de  parlar  amb  la  tutora  com  a
primer pas i en casos més rellevants amb direcció (Rosa o Dani).   



- SETMANA CULTURAL. Direcció confirma que es farà com l’any passat: al febrer,
ja que els hi ha anat molt millor ja que fer-la pas a final de trimestre s’ajuntava
amb la feinada pròpia dels finals de trimestre. El tema d’aquest any encara no
s’ha escollit, ho votaran els nens en breu. 

- CARNESTOLTES: L’AMPA i ESCOLA confirmarem en breu si seguim fent la festa
com l’any passat o hi ha modificacions.

-  PINTADA PATIS/TALLERS TARDOR?-HIVERN?-PRIMAVERA?: l’AMPA juntament
amb  l’ESCOLA  estem  acabant  de  programar  aquestes  activitats,  anirem
confirmant. 

La reunió acaba a les 16.30.

Míriam Buenaventura
Coordinació de delegades i delegats
AMPA de l'Escola Ferran Sunyer
C/ Viladomat, 2
08015 Barcelona


