
Assemblea delegades i sotsdelegades 19 gener 2018

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 1erBs Sofia Ysasi

P3A Deborah de Feber 2nA Suzanne Teesdale

P3B Maribel Vila 3rA Representant : Begoña Vinaixa

P4As Olga Torre 3rB Begoña Vinaixa

P4B Suzanne Teesdale 4rtA Rocío Vilaró Puy

P4Bs Anna Tarrés 4rtA Henar Uguina Moya

P5A Anouk de Wit 4tC Anna Tarrés

P5B Montse Flores 5eB Representant: Olga Torre

1erA Chirine Belbaita 6èAs Gemma Sobrino 

1erA Nabila Ahakkam 6èB Montse Olmeda

1erB Deborah de Feber

57% Assistència.



ORDRE DEL DIA

1. Projecte ‘EDUCACIÓ EMOCIONAL’ - AMPA

2. Grup WhatsApp Delegats/des - AMPA

3. Professora rítmica extraescolars.

4. Simulacre incendis – No avís previ a tots els nens/es.

5. Patge Gregori i Caga Tió – Manca de difusió.

6. Berenar Multicultural

7. Torn obert de paraula

1. Projecte ESCOLA

Des de l’AMPA i moltes famílies volem donar les gràcies a l’escola pel PROJECTE ESCOLA
que  s’està  duent  a  terme.  És  un  projecte  on  l’equip  directiu,  mestres  i  famílies
participem i ens dóna l’oportunitat de donar la nostra opinió sobre temes relacionats
en l’educació dels nostres fills/filles.

Ens  confirmen  que  hi  hauran  més  sessions.  Així  que  hi  haurà  més  ocasions  per
participar en aquest gran projecte. Per tal que les famílies s’organitzin logísticament
s’intentarà avisar de les dates de les sessions amb més temps.

Direcció també està molt agraït de la resposta tant de les famílies com del claustre de
mestres.

2. Grup WhatsApp

El grup de WhatsApp de Delegats està funcionant força bé. És un grup creat únicament
per temes relacionats a l’escola. D’aquesta manera el delegat/da és el referent de les
famílies, així com difon el BUTLLETÍ també emet els missatges que gestionem des de la
comissió de l’AMPA (Xènia i Míriam). Així arriben a les famílies de manera molt àgil.
Qualsevol  comunicat  que  es  vulgui  emetre  s’ha  d’enviar  un  e-mail  a  delegats  o  a
qualsevol de les dues.

3. Professora rítmica extraescolars.

 Hi ha una família contraria de com dur a terme la classe. Arrel d’aquest punt del dia,
dues  delegades  estan  en  desacord  en  aquest  comentari.  Respecte  a  comentaris
particulars sobre activitats extraescolars, acollida i casals; s’han de posar en contacte
amb la comissió de l’AMPA d’extraescolars, en el punt 7 el correu electrònic.

4. Simulacre incendis.



Es demana si pot haver avís previ a les famílies. 

Dani  respon  que  per  normativa  el  simulacre  d’incendis  només  ho  ha  de  saber  la
coordinadora de riscos laborals i el director. També ens marca que ha de ser durant el
primer trimestre. S’informa que quan sona l’alarma, aquesta és molt forta i surten al
carrer tots els nens/es per l’escala d’emergència. 

5. Patge Gregori i Caga Tió – Manca de difusió.

Les famílies no se’ls havia informat de la visita del patge Gregori ni  de la del Caga Tió. 
En Dani comenta que són activitats que es fan dins l’horari lectiu com moltes altres que
es fan És impossible explicar-les totes, per sort tenim la oportunitat de veure les fotos a
través del blog i/o web de l’escola.

6. Berenar Multicultural.

Unes quantes famílies fan la proposta de fer un berenar multicultural una tarda a l’any
durant  el  curs,  on  s’aporti  menjar  de  diferents  països.  Aquesta  proposta  serà
traslladada a l’AMPA a la propera JUNTA.

Tots els assistents incloent en Dani han rebut positivament aquesta proposta.

7. Torn obert de paraula.

Es  demana  la  difusió  dels  contactes  a  les  diferents comissions  de  l’AMPA perquè
sàpiguen on dirigir-se segons el tema. Faig un avançament a continuació, però en breu
hi haurà aquesta informació al local i a la web de l’AMPA.

Presidència, Tresoreria, Secretaria. (Silvana i Amparo) 

coordinacio@ampaferransunyer.info

Extraescolars. (Merche i Eliza)

extraescolars@ampaferransunyer.info

Festes. (Sandra i David)

festes@ampaferransunyer.info

Cultura. (Núria)

cultura@ampaferransunyer.info
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Repensing. (Suzanne)

repensing@ampaferransunyer.info

Comunicació. Web + Facebook. (Roser)

comunicacio@ampaferransunyer.info

Entorn i Calabria 66. (Francesc i Mar)

entorn@ampaferransunyer.info

Coordinació delegats i Butlletí. (Xènia i Míriam)

delegats@ampaferransunyer.info

 

mailto:delegats@ampaferransunyer.info
mailto:entorn@ampaferransunyer.info
mailto:comunicacio@ampaferransunyer.info
mailto:repensing@ampaferransunyer.info

