
 

 

Assemblea delegades i sotsdelegades 3 març 2018 
HORA: 15.00h 
LLOC: SALA DE MESTRES 
 
ASSISTENTS: 
Representant de l’ESCOLA: Dani Vidal, Director. 
Representants de la JUNTA de l’AMPA: Míriam Buenaventura. 
 
CURS NOM  CURS NOM 

P3B Maribel Vila  2nA Suzanne Teesdale 

P4A Olga Torre  3rA Alicia Pérez Sanchez 

P4B Anna Tarrés  3rB Begoña Vinaixa 

P4B Suzanne Teesdale  4rtA Rocío Vilaró Puy 

P5A Encarna Ramos (rep.)  4rtB Laura Romero 

P5B Encarna Ramos  4rtC Anna Tarrés 

1erA Chirin Belbaita  5eB Olga Torre (rep.) 

1erA Nabila Ahakkam  6èA César Reyes 

1erB Sofia Ysasi  6èB Montse Olmeda 

 
49% Assistència. 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Classes d’anglès a infantil  

2. 8 MARÇ Dia Internacional de les Dones – Primera Vaga feminista – posició de 

l’escola 

3. Polls a l’escola 

4. Utilitat de l’agenda als cursos de 1er a 4art 

5. Començar les classes amb retard per esperar que tots els alumnes arribin a 

l’aula 

6. Roba recanvi, quines talles són necessàries 

7. Baixa de l’Imma, professora d’educació especial – Qui seguirà el curs vinent? 

8. Monitoratge al menjador i resolució de conflictes 

9. Festa carnestoltes – felicitació a les famílies de P5 



10.  Noves sessions PROJECTE ESCOLA 

11. Jornada lectiva contínua 

12. Torn obert de paraula 

 

Comencem la reunió segons l’ordre del dia. 

1. Classes d’anglès a infantil 

Les famílies de P3 desconeixen quan inicien les classes d’anglès i proposen que s’iniciïn 

des de P3. 

Dani Vidal, respon que les classes d’anglès comencen a 1er. Ara per ara és impensable 

començar abans amb els recursos que disposa l’escola. Farà un parell de cursos va ser 

valorat, però es va descartar per manca de recursos.  

 

2. 8 MARÇ Dia Internacional de les Dones – Primera Vaga feminista – posició de 

l’escola 

Famílies volen saber la posició de l’escola respecte a aquesta mobilització de les dones 

per obtenir els mateixos drets que els homes i a ser respectades.  

En el dia de la reunió l’escola no havia rebut cap correu per part del consorci amb la 

normativa de serveis mínims. Direcció dóna llibertat al professorat per fer la vaga. Però 

a manca del correu oficial del consorci no es pot comunicar res. 

Dani Vidal comenta que normalment aquests comunicats se solen fer a última hora. 

Per tant haurem d’esperar fins l’últim moment.    

 

3. Polls a l’escola 

Aquest any hi ha molts nens amb polls i per molt que la majoria de famílies posen 

remei, per altres no és un tema prioritari. 

ÉS MOLT IMPORTANT FER TRACTAMENT ALS NENS/NENES amb polls. 

Dani Vidal comenta que legalment NO ES PODEN ENVIAR ELS NENS A CASA per tenir 

polls, ja que ho havien suggerit algunes famílies. L’únic que pot fer i és el que s’està 

fent és un comunicat (paper a la bossa) i parlar amb alguna família personalment 

perquè apliquin algun tractament als seus fills/filles.       

 

4. Utilitat de l’agenda als cursos de 1er a 4art 

 Hi ha famílies que no fan servir l’agenda de 1er a 4art i es pregunten la seva utilitat. 



Direcció recorda que l’agenda és BI-DIRECCIONAL, per comunicar de l’escola a casa i de 

casa a l’escola. Les famílies tenen aquesta eina per fer les comunicacions. 

Alguns assistents confirmen que per coses importants tipus: Exàmens, deures, 

excursions si ho anoten els alumnes. Les mestres així ho demanen. També és 

responsabilitat de l’alumne anotar-ho. 

És positiu que la tinguin des de 1er i de mica en mica es creï l’hàbit de ser utilitzada. 

 

5. Començar les classes amb retard per esperar que tots els alumnes arribin a 

l’aula 

Dani Vidal confirma que a primària la classe comença a l’hora que toca. A infantil, 

entre la rotllana i el bon dia hi ha marge d’uns 30 minuts fins que no comencen amb 

les activitats més pedagògiques. 

Els NENS/NES HAN D’ARRIBAR A L’HORA per un bé de la comunitat, però si arriba tard, 

se l’ha de deixar entrar a classe perquè els nens no són els responsables de la manca 

de puntualitat.   

  

6. Roba recanvi, quines talles són necessàries 

Es va fer una crida de portar roba de recanvi sense indicar les talles. Dani Vidal aclareix 

que es per fer-se amb un kit de supervivència per infantil (P3+P4+P5). 

 

7. Baixa de l’Imma, professora d’educació especial – Qui seguirà el curs vinent? 

L’Imma està de baixa i no se sap fins quan; la substituta com que no va començar l’1 de 

setembre no es pot reclamar pel curs vinent. 

 

8. Monitoratge al menjador i resolució de conflictes 

L’hora de menjador són 2 hores i mitja. Hi ha molt temps lliure pel qual propicia en un 

percentatge molt elevat es generin la major part dels conflictes. 

Els monitors de menjador tenen formació de MONITORS DE LLEURE + MANIPULACIÓ 

D’ALIMENTS. Dani informa que tenim una ràtio més elevada que en altres escoles. 

Davant un conflicte els monitors han de comunicar-ho a les famílies de tots els 

implicats. La comunicació si falla és un error puntual del monitor/a.  

L’escola recorda que s’està fent un treball emocional (dins el PROJECTE ESCOLA) per 

prevenir determinats conflictes, això no garanteix al 100% que no passin determinades 

coses, però si millorar les actuacions a posteriori del conflicte. 



9. Dibuixos animats a l’hora de menjador 

Alguns dies, just 10 minuts abans de començar la classe mentre esperen a la mestra, 

els hi posen vídeos als infants de P3 a 2on. Direcció dóna suport informant que el 

contingut és molt adequat per l’edat (pingüí, 3 bessones, ...).  

 

10. Activitats a l’hora de menjador 

Alguns alumnes no els hi resulta gaire interessant les activitats proposades a l’hora de 

menjador. Dani Vidal comenta que les activitats són de 20 minuts (4 dies dels 5). Estan 

organitzades per reduir els conflictes. 

Les activitats que es duen a terme al menjador poden ser consultades a la web de 

l’escola, facilitem el link: 

http://agora.xtec.cat/escferransunyer/menjador-escolar/activitats/ 

 

11. Festa carnestoltes – Felicitació a les famílies de P5 

Felicitar a les FAMÍLIES DE P5 la súper festa que van organitzar perquè tota l’escola en 

pogués gaudir!!  

 

12. Noves sessions PROJECTE ESCOLA 

Tal i com es va demanar, aquest cop i esperem que així continuï, les dues properes 

sessions pel PROJECTE ESCOLA s’han comunicat amb força temps per que les famílies 

es puguin organitzar. Les noves SESSIONS es van comunicar en el butlletí del 26/02 i 

s’imparteixen el dimecres 14/03 i dijous 22/03 (les dues de 17h a 19h).  

 

13. Jornada lectiva contínua 

Aquest tema va sortir a la primera reunió de delegats i es va comentar de traslladar-ho 

a JUNTA, així s’ha fet. Però a la JUNTA hi ha hagut prioritats que no ha permès 

aprofundir. Es debatrà per fer una ENQUESTA a totes les famílies, només per SABER el 

volum de famílies a favor i en contra. QUE NO ES GENERI CAP ALARMA, ja que l’escola 

ha fet saber que no és CAP PRIORITAT ni a curt ni a llarg termini; a més les 

instal·lacions de l’escola no ho posen fàcil per aplicar aquest horari per tot el curs. 

Recordem l’horari que tindria: lectiu de 9h a 14h amb 2 temps de descans i després 

menjador fins les 16.30h. A patir d’aquí les extraescolars. 

 

 

http://agora.xtec.cat/escferransunyer/menjador-escolar/activitats/


14. Torn obert de paraula 

Moltes famílies i tota la JUNTA de l’AMPA volem FELICITAR A L’ESCOLA per la 

SETMANA CULTURAL d’aquest curs, que entre altres coses ens ha deixat: 

- Els patis tant espectaculars amb els il·lustradors/res. 

https://agora.xtec.cat/escferransunyer/general/invasio-dillustradors-i-illustradores/ 

- Les cristalleres de l’escala amb els Tallers Inter cicles. 

https://agora.xtec.cat/escferransunyer/general/tallers-intercicles-redecorant-lescola/ 

 

Estem molt orgullosos de l’escola Ferran Sunyer!! 

 

 

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 

 

https://agora.xtec.cat/escferransunyer/general/invasio-dillustradors-i-illustradores/
https://agora.xtec.cat/escferransunyer/general/tallers-intercicles-redecorant-lescola/

