Reunió ordinària de la Junta de l’AMPA de l’Escola Ferran Sunyer
Assistents: Xènia, Marc, Sandra, Francesc, Núria, Suzanne, Roser, Merche, Amparo, David, Miriam.
Absències: Eliza.
Data: 12 de febrer de 2019
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala de professors
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprovació de l’acta de la reunió del 08/01/2019.
Projecte anti-rumors.
Traspàs informació del consell escolar.
Valoració rua Santa Eulàlia.
Tres Tombs.
Preparació reunió amb equip directiu.
Organització junta.
Continguts butlletí.
Proposta enquesta extraescolars.
Taller de primavera.
Pròximes xerrades.
Torn obert de paraula.

1. Aprovació de l’acta de la reunió del 08/01/2019.
L'acta s'ha aprovat per la junta.
2. Projecte anti-rumors.
Ha vingut la Laura, mare de 3r i P3 i membre de l’àmbit de repensing, per explicar en quina fase
està el projecte anti-rumors. El projecte és una formació multicultural organitzada per Metges
sense fronteres.
La Laura ha començat a treballar a l'escola amb els alumnes de quart, cinquè i sisè. La recepció ha
estat molt positiva per part d'alumnes i l’equip docent.
La fase de treballar amb les famílies de l'escola començarà a l'abril. Es farà dos tallers per a
famílies al Calàbria 66. Els tallers segurament es faran un dijous i seran de 19 a 21 hores. Hi
participaran les AMPAs de les escoles Joan Miró, Llorers i Ferran Sunyer. Hi ha un pressupost de
600 euros perquè les famílies desenvolupin una acció després d'haver fet els tallers.
Els membres de la junta han preguntat si l'escola podria fer difusió sobre el projecte, que s'ha
avaluat de manera molt positiva. La Laura farà un resum perquè l'escola pugui explicar el projecte
a les famílies.
S'ha explicat que l'escola Joan Miró ja ha decidit seguir amb el projecte l'any que ve i incloure als
alumnes de primer, segon i tercer. També ha fet formació de docents en el context del projecte.
La nostra escola no ha dit si seguirà amb el projecte o no i no ha fet formació de docents, es
desconeix el motiu.

3. Traspàs informació del consell escolar.
S’ha debatut quina és la política del consell escolar pel que fa a la difusió dels continguts de les
reunions. S’entén que es poden comunicar els ordres del dia i els acords de les reunions, però no
els detalls dels debats. Núria, la representant de l'AMPA en el consell, preguntarà què es pot
compartir amb les famílies. Pels propers Consells Escolars caldria fer difusió per si alguna família
vol comunicar alguna cosa. Hem d’acordar quin és la via per fer-ho possible.
4. Valoració Santa Eulàlia.
S'ha avaluat que caldria parlar amb els organitzadors per la ubicació dels tabals de les escoles
durant la cercavila. Els nostres gairebé no s'escoltaven ja que anaven just darrere d'un grup
d'adults que tocaven fort i sense parar.
S'ha dit que caldria facilitar la informació entre els juntaires. Ha sortit una altra vegada la idea de
fer un calendari compartit per la junta.
També s'ha parlat de la necessitat de demanar a les famílies que vigilin els seus fills i filles en les
festes que s'organitzen fora de l'escola i recordar que els alumnes han de venir acompanyats.
Una altra idea ha estat no fer ús de la furgoneta i convocarl’alumnat a l'escola perquè portin els
tabals al començament de la cercavila, com es fa per a la cercavila de Sant Antoni.
Hem d'avaluar la possibilitat d'assignar les festes de Sant Antoni i Santa Eulàlia a un curs de
l'escola. Tal com es fa en les festes de carnestoltes i fi de curs, les famílies d'aquest curs
dinamitzarien l'organització de la participació de l'escola amb el suport de l'AMPA. Cal valorar
aquesta opció, segurament a la propera assemblea.
5. Tres Tombs.
Es deixarà el tema per a la següent junta.
6. Preparació reunió amb equip directiu.
Es passaran temes per a la reunió per WhatsApp intern dels juntaires.
7. Organització junta.
En Marc començarà a mirar el correu electrònic de coordinació. Suzanne li passarà la direcció i la
clau.
S'ha parlat també de la importància de respondre als correus i missatges de WhatsApp que
s’envien entre els juntaires.
8. Continguts butlletí.
La Xènia i la Miriam avaluaran com manejar-los.
9. Proposta enquesta extraescolars.
Es farà un enquesta per a les famílies sobre acollida, activitats, etc. S'ha decidit fer-la en català i
castellà.
10. Taller de primavera.
S'ha demanat que comencem a pensar en idees per al taller de primavera. Des de l'escola, no hi
ha cap tema urgent. S'ha proposat arreglar la cucafera i crear altres coses que puguin portar els
alumnes.
L’escola organitzarà el berenar multicultural. Caldria anar amb compte amb les dates per no
coincidir.

11. Pròximes xerrades.
Repensing està organitzant un taller per a famílies sobre com fomentar lectura en els infants.. La
idea és crear un grup de treball per parlar d'activitats que les famílies poden fer per treballar la
lectura a casa.
12. Torn obert de paraula.
En Nacho, pare de l?olau i la Daia, s'ha ofert per ajudar amb el tema de la web i ens ha semblat
molt bé a tot l’equip de juntaires, sobretot si decideix prendre les regnes de l'àmbit de
comunicació a partir del curs que ve.
S'ha dit també que hauríem de seguir buscant secretari i començar la recerca d'extraescolars el
curs que ve, ja que Merche i Eliza estaran a sisè.
S'ha decidit no participar a la rua de carnestoltes organitzada per Cotxeres Borrell el 2 de març,
per l’esforç que suposa coordinar, animar a les famílies, gestionar, etc.

La sessió acaba 19.35h

