
 

 

Assemblea delegades i sotsdelegades 20 abril 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 

P3B Maribel Vilà 

P5A Anouk de Wit  

P5B Montse Flores 

1erBs Sofia Ysasi 

4rtA Rocío Vilaró Puy 

4rtA Henar Uguina Moya 

16% Assistència. 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Colònies P5. Pocs nens/nes hi van anar. Possibilitat que resultin més 

econòmiques. 

2. Rentar dents després de dinar a l’escola. 

3. P5 baixa Loli. S’ha fet un bon traspàs? Reunions amb la mestre; manca 

comunicació Escola-Família. 

4. Espectacle La fàbrica de colors. 

5. Entrada escola quan plou. 

6. Segona sessió pluja idees PROJECTE ESCOLA. 

7. Torn obert de paraula. 



Comencem la reunió segons l’ordre del dia. 

1. Colònies P5. Pocs nens/nes hi van anar. Possibilitat que resultin més 

econòmiques. 

Algunes famílies de P5 comenten que pocs nens/es han anat de colònies 

(concretament 34) i és una llàstima, ja que tenen l’oportunitat de trobar-se en un 

àmbit diferent que fa viure d’experiències molt positives. Suggereixen buscar colònies 

més econòmiques i/o un ajut econòmic. 

En Dani Vidal, respon que trobar colònies més econòmiques és gairebé impossible. Pel 

que fa el segon tema, el lema de l’escola i de la junta de l’AMPA és que CAP NEN/A 

SENSE COLÒNIES per un tema econòmic. L’escola sempre fa saber que es pot 

flexibilitzar el pagament a les necessitats de cada família. A més, per aconseguir 

l’objectiu esmentat, l’AMPA aporta uns diners fixes cada any aprovat per assemblea 

(1.500€) + un monitor per cada grup de colònies que va (cosa que abarateix el cost 

global de les colònies) i, si és necessari, paga també  el 50% d'un monitor d'atenció 

directa a alumnes amb necessitats educatives especials (l'altre 50% el paga l'escola). 

Esperem que els nens/es que no vagin a les colònies sigui per altres motius que 

econòmics. 

 

2. Rentar dents després de dinar a l’escola. 

Algunes famílies insisteixen en la possibilitat que tots es rentin les dents després de 

dinar. 

En Dani Vidal reitera que no poden assolir aquesta responsabilitat, el monitoratge de 

menjador ja ha d’estar per altres causes, a més, la limitació més important és per les 

instal·lacions que disposa l’escola que no ajuden a dur a terme aquesta proposta: 

només hi ha 5 piques per 370 alumnes que es queden al menjador. 

Lluny de ser higiènica seria tot el contrari, raspalls de dents pel terra, pèrdua i 

intercanvi de raspalls, ...    

 

3. P5 baixa Loli. S’ha fet un bon traspàs? Reunions amb la mestre; manca 

comunicació Escola-Família. 

A P5 han passat 3 professores, les famílies no tenen cap queixa d’elles a nivell 

professional ni personal, l’única cosa que han trobat a faltar és una manca de 

comunicació entre Escola-Famílies i es pregunten si també ha hagut una bon traspàs.  

En Dani Vidal confirma que en totes les ocasions hi ha hagut traspàs, i evidentment no 

és l’ideal que tinguin 3 mestres, però aquest curs ha anat així. Pel que fa les tutories es 

faran una mica més tard de l’habitual, perquè la Loli tingui un rodatge amb els nens/es. 



Es comenta a la reunió que de vegades som les famílies qui patim una miqueta més per 

segons quins temes, no pas els nostres infants que segueixen anant a la mateixa classe 

amb els mateixos companys i segurament segueixen les mateixes dinàmiques.            

Dani informa que a tota l’escola hi ha un total de 10/11 substitutes de 29/30 mestres 

en total. 

 

4. Espectacle La fàbrica de colors. 

Algunes famílies s’han queixat per haver de pagar per veure actuar els seus fills i filles. 

Consideren que com escola pública no pot estar privatitzant. El fet de pagar provoca 

que no estigui apostant per una equitat per part de les famílies. També per què no s’ha 

demanat consentiment prèviament? Tot això no impedeix que els infants hagin après i 

gaudit preparant-se amb il·lusió. 

En Dani Vidal comenta que qui participa en aquest espectacle són P5 i 1er, 5€ per 

persona i la compra es fa per internet. També ens informa que l’organitzador és una 

escola privada de música, aquesta escola porta molts anys fent-la i la plaça per 

participar s'aconsegueix per ordre de sol·licitud, és una activitat molt sol·licitada i que 

ha anat creixent en els darrers anys. Per tant ara lloga un teatre extern per tenir més 

aforament ja que participaran uns 300 nens i nenes, i els 5€ són per cobrir costos, no hi 

ha un interès per tenir guanys. Precisament al tenir tanta demanda han optat per 

aquesta via enlloc de privar d’aquest espectacle a altres nens i nenes.  

Direcció juntament amb la mestra de música recolzen aquesta activitat perquè ajuda a 

complimentar, enriquir i experimentar amb els objectius de l'àrea de música. A més és 

una activitat inclosa al PAE (Programa d'Activitats Escolars) que organitza l'Ajuntament 

de Barcelona, com el Dansa Ara, les curses d'orientació o moltes altres en les que 

participa l'escola. 

Aquesta activitat es farà el 28 de maig de 10:20 a 11:00h.       

 

5. Entrada escola quan plou. 

Quan plou es forma una mica de caos a l’entrada per Viladomat pel matí. Es col·lapsa 

el porxo i el hall de l’escola amb pares/mares acomiadant als infants.  

En Dani Vidal està totalment d’acord amb aquesta ‘problemàtica’ i demana que el més 

òptim seria que cap adult/a que acompanyi nens/es entressin per la primera porta i/o 

que s’entretinguin al porxo ja que també es col·lapsa l’entrada amb els paraigües.   

  

 

 



6. Segona sessió pluja idees PROJECTE ESCOLA. 

Comentar que va ser molt interessant la segona sessió d’INUIT, on hi havia una 

participació molt variada, per exemple: de comunitat Xinesa, de Bangladesh i 

Paquistanesa, on va haver una pluja d’idees molt interessant. Qui vam participar vàrem 

tenir una sensació que, en general, hi havia més coses que ens unia a l’hora d’educar 

els nostres infants! I des de la JUNTA de l’AMPA es treballarà per apropar diferents 

comunitats i a SUMAR!!   

En Dani Vidal informa que es va fer una crida personal a aquestes persones que també 

formen part de la família Ferran Sunyer.   

 

7. Torn obert de paraula. 

- Xino-xano. Les persones que organitzen aquestes sortides tenen les nenes a 

4art, en dos anys diran adéu a l”escola Ferran Sunyer i volen fer un relleu amb 

temps suficient; per tant faran un dossier i els hi agradaria que s’expliqués a les 

reunions d’inici de curs per captar l’interès de les famílies. 

- Concurs d’idees 2017-2018. El projecte guanyador per part de l’escola va ser 

l’elaboració d’un documental gravat pels nens i nenes de 6è sota el títol “Vides 

que transformen el món”, i es visionarà de manera gratuïta a Calabria 66 el 

dimecres 16 de maig a les 18h. 

  

  

La reunió acaba a les 16.30h. 

 
Míriam / Xènia 

Coordinació de delegades i delegats 

AMPA de l'Escola Ferran Sunyer 

C/ Viladomat, 2 
08015 Barcelona 

 


