
Assemblea delegats/des i sotsdelegats/des 04/06/2020
HORA: 15.00h
LLOC: ONLINE (MEET)
ASSISTENTS:
Representant de l’ESCOLA: Dani Vidal (Director); Rosa Taberner (Cap d’Estudis); 
Cristina Argemi (Secretària).
Representants de la Junta de l’AMPA: Xènia i Míriam.

CURS NOM
P3A Maribel Vilà
P3As Elisabet Liberato
P3C Deborah de Feber
P4A Marcel.la Soldevila
P4B Oscar Negredo
P5As Deborah de Feber
P5B Anabel Rami
P5Bs Penélope García
1erBs Anna Tarrés
2onA Eva Mateo
2onAs Anna Maicas
2onB Josep Maria Viñolas
3nAs Gemma Sobrino 
3nB Deborah de Feber
3nBs Sofia Ysasi
4erB Lourdes Mir
5eA Penélope García
6eA Rocío Vilaró
6eA Anna Tarrés

50% Assistència.

ORDRE DEL DIA

1. Possibilitat de passar el BUTLLETÍ via DINANTIA

2. Vacant coordinació delegats/des

3. Comiat curs 2019-2020. Es farà quelcom especial? I pels de 6è?

4. Retorn colònies i part de la quota de les excursions i material no efectuades



5. Se sap el per què de la baixa participació a les activitats del Moodle?

6. Al juny  s’obrirà l’escola? En cas afirmatiu, amb quines condicions/criteris?

7. Curs 2020-2021, com s’encara aquest curs amb el espais reduïts, grups reduïts? 
Activitats a l’exterior previstes (recomanables segons experts)

8. Correu “Valoració del Moodle” 

9. Activitats Moodle

10. Matific

11. Torn obert de paraula

1 Possibilitat de passar el BUTLLETÍ via DINANTIA

Des de la Junta hem considerat que ja que hi ha aquesta aplicació es pot fer servir per
fer una difusió més efectiva (arriba a tots els contactes de l’escola) i ràpida i de manera
sincrònica, és a dir, tothom ho rep al  mateix moment.

Malgrat això la figura del delegat i delegada continuen tenint un pes important perquè
fan de vincle entre les famílies del grup i l’escola/tutora.

L’AMPA parlarà amb direcció per si hi ha la possibilitat de que recaptin les dades de les
famílies a la hora de la inscripció, sobretot a les noves famílies que entren a l’escola.

Resposta escola: Cap problema per fer-ho, és una eina per totes les famílies. I pel tema
de la recaptació de dades per futurs delegades i delegats es farà sempre complint amb
la normativa de protecció de dades.

2 Vacant coordinació delegats/des

Queda vacant un membre de la junta de l’AMPA i amb ell la comissió de coordinador
de delegats  i  delegades.  Es fa saber,  i  si  hi  ha algú interessat  (o varis),  és un bon
moment per unir-se a un grup de juntaires amb molta energia positiva, ganes de fer
coses juntament amb l’escola. En aquests moments de pandèmia, molts sectors s’han
vist  superats,  més  que  mai,  l’escola  ha  rebut  el  nostre  suport  sense  deixar  de
representar a les famílies. Seguirem treballant en aquest camí per tal de sumar entre
els dos organismes!

La Junta actual estan en projectes molt interessants, hi ha molt bon rotllo que és la
millor manera per fer les coses!

Les tasques de coordinador/a de delegats i delegades són: 



->Fer llistat  delegats  (i  fer-la penjar  a la web);  tenir cura que tots els cursos estan
representats; tenir cura que els delegats/des arribin al màxim de famílies al curs que
representen. 

->  Determinar  reunions  a  realitzar  en  el  curs,  en  els  últims  anys  s’han  fet  2  per
trimestre, però anys enrere, es feia cada mes; la/les persona/es que assumeix el càrrec
podrà decidir consensuat amb la Junta.

-> CONVOCAR, crear OD, fer l’ACTA (i fer-la penjar a la web).

-> juntament amb la Xènia: gestionar el email de delegats; gestionar el WhatsApp de
delegats; creació del butlletí.

https://www.ampaferransunyer.info/?page_id=15917

3 Comiat curs 2019-2020. Es farà quelcom especial? I pels de 6è?

S’ha passat la possibilitat de fer tutoria individualitzada + comiat per un dia en grup 
reduït de 13 persones a primària i 10 a infantil (8 a P3) tal i com marquen les 
instruccions del Departament. Les famílies han tingut l’opció de decidir. Les que ho han
fet estan rebent dia i hora d’aquestes trobades pel mes de juny.

Molt important han de portar mascareta i dur un document signat. Ha d’estar signat, 
molts els han passat per email sense signar. I caldrà el dia que vinguin realitzar la 
signatura. 

Pels alumnes de 6è – s’ha pensat que quan legalment es puguin fer es faran els dos 
comiats de sempre: al pati de dalt per tota l’escola + un comiat amb les famílies. Això 
serà el curs vinent i ja es coordinarien amb els instituts per no perdre classes (tot i que 
la majoria d’instituts no fan classe per la tarda).

Baixa de la tutora de 3erA -> hi ha un substitut, amb qui faran la tutoria? Han pensat 
en diverses opcions, descarten que la persona nova  la faci perquè no coneix els nens. 
Intentaran, si és possible, que la facin amb algú que conegui els nens i nenes (un 
especialista). O poder amb la tutora per videoconferència. Quan ho tinguin resolt, ho 
comunicaran.

4 Retorn colònies i part de la quota de les excursions i material no efectuades.

Colònies -> 2on i 4art es faran a l’octubre, s’intentarà sempre que sigui possible
que vagin amb les mateixes tutores i tutors del curs 2019-2020.

Curs 6è, l’escola ha fet el possible perquè la casa de colònies retornés la bestreta,
que són 70,5€ per alumne però de moment no l’ha retornat.

https://www.ampaferransunyer.info/?page_id=15917


La casa de colònies ha ofert la possibilitat d’ajornar l’activitat, la qual cosa no és
viable  perquè  els  alumnes  marxen  del  centre;  també  ha  ofert  la  possibilitat
d’utilitzar aquests diners per futures reserves, tal i com marca la normativa.  La
casa de colònies ha al·legat no poder retornar ara mateix la bestreta i pot justificar
que aquests diners els ha invertit en millores per la casa.  En aquest sentit estan
emparats per la llei; de fet totes les cases de colònies estan actuant de la mateixa
manera. 

Després de nombroses converses la casa de colònies i  l’escola han arribat a un
acord: la paga i senyal no es perdrà i servirà per quan un altre grup de l’escola vagi
de colònies el curs 2020-21. 

Seguint les indicacions fetes pel Consorci d’Educació de Barcelona, l’escola podrà
retornar els diners a les famílies de 6è quan el proper curs es faci servir aquesta
bestreta per  cobrir  les  colònies  d’altres  cursos  o quan la  casa  de colònies  vagi
retornant al centre els imports satisfets (s’està negociant el retorn d’una part al
juliol)

Paral·lelament hem d’informar que el centre educatiu no pot destinar els diners 
aportats voluntàriament per les famílies d’altres cursos en concepte de sortides, 
viatges i activitats a una altra finalitat (en aquest cas per retornar la bestreta a les 
famílies de 6è).

Pel que fa la diferència del que ja havien abonat, es farà el retorn entre juny i 
juliol; l’escola contactarà amb les famílies per demanar el compte corrent.

Aquí podeu trobar informació relativa al tema de la devolució de les bestretes :

AGÈNCIA CATALANA DE CONSUM     

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/viatges-i-transports

Quota  material->  la  part  a  retornar  o  descomptar  és  de  20€,  en  concepte  de
material  no  utilitzat  al  tercer  trimestre.  El  primer  trimestre  sempre  hi  ha  més
despesa en concepte de material. 

A les famílies que continuen al Ferran sunyer se’ls descomptaran els 20€ pel curs
2020-21 en concepte de material. A les que no continuen  al centre (les de 6è o
famílies  que  canvien  de  centre)  se’ls  hi  retornarà.  Aquest  descompte  o  retorn
afecta només a les famílies que estiguin al corrent de tots els pagaments.

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/viatges-i-transports


Aquesta instrucció ha sortit del consorci i s’aplica igual a totes les escoles.

Sortides  -> Cada curs té diferents quotes a retornar o a descomptar en concepte
d’activitats pagades i no realitzades. Amb les famílies que continuen al FS s’actuarà
de la mateixa manera que amb les quotes de material.

A continuació desglossem els imports a descomptar o retornar per cursos:

p3 9€

p4 22€ 

p5/ 1r/ 2n 0€

3r 2€

4t 4€

5è 1,5 €

6è 5€

5 Se sap el per què de la baixa participació a les activitats del Moodle?

En  un  primer  moment  va  semblar  que  era  baixa,  però  posteriorment  i  fent  la
comparativa amb la resta d’escoles de l’eixample tenen uns nivell similars. Ara per ara,
la participació és al voltant d’un 50%.

L’escola ens ha mostrat estadístiques per curs i matèria, que són tretes del moodle.

Es  comenta  que algunes feines  no són penjades  i  comenten que amb l’ajuda dels
mestres fan el possible perquè totes les tasques estiguin penjades i avaluades a través
del moodle.

Fet/no fet – hi ha tasques fetes i penjades que encara consten com no fetes. Poder es
una errada del sistema. S’hauria de revisar.

L’escola reconeix que hi ha coses millorables, i si tornem a passar una pandèmia les
aplicaran, ja no ens agafarà com a novetat. 

Cada família té la seva pròpia peculiaritat; l’escola ha procurat aprovisionar aparells i
suport tecnològic a qui ho necessitava, per evitar que la raó de la no participació no fos
aquesta.



Es comenta que cara al curs que ve s’haurien de treballar temes digitals i tecnològics
perquè els infants siguin més autònoms a nivell digital.

Proposen fer uns tallers per ensenyar a famílies a utilitzar moodle i altres aplicatius.

6 Al juny s’obrirà l’escola? En cas afirmatiu, amb quines condicions/criteris?

Aquest punt i el 3 van lligats, ampliem informació:

En aquest link hi ha el pla d’obertura pel junt + Infografia desconfinament tornada a
l’escola + Reobertura dels centres educatius durant el mes de juny:

https://agora.xtec.cat/escferransunyer/general/pla-dobertura-del-centre/

La proposta del Departament era donar un servei de 9h a 13h pels d’infantil (P3 a P5);
però totes les escoles de Barcelona (i la majoria de Catalunya) s’han oposat perquè  les
mesures de seguretat que  s’imposen en aquest moment (el  distanciament físic de
l’alumnat i del professorat, els alumnes han de mantenir i estar a 2 metres de distància
els uns dels altres, no poden compartir el material, no poden compartir els jocs, cada
joc o material utilitzat pels infants s’ha de desinfectar abans que sigui utilitzat per un
altre  infant,  no  poden  compartir  els  llibres,  etc)  fan  que,  al  nostre  entendre,  no
garanteixen  el  benestar  emocional  de  l’alumnat  i  poden  ser  totalment
contraproduents per la vivència de l’alumne respecte al que és i ha d’esser una escola.

També preveu la selecció per part de l’Escola d’aquells alumnes que sí que poden venir
i  els  que  no  en  funció  de  la  ratio  establerta,  el  que  comporta  greuges  envers  les
famílies si hi ha més demanda...

7 Curs 2020-2021, com s’encara aquest curs amb el espais reduïts, grups 
reduïts? Activitats a l’exterior previstes (recomanables segons experts).

Fins que no tinguin les instruccions definitives oficials, no es pot fer cap hipòtesi de  
res. A finals de juny és possible que arribin les instruccions; en aquest moment es 
posaran a treballar per organitzar el curs 20-21.

8 Correu “Valoració del Moodle” 

https://drive.google.com/open?id=1JMJyFmJnN3sXGjpxb0pWyYSuflkEFBZL
https://drive.google.com/open?id=1JMJyFmJnN3sXGjpxb0pWyYSuflkEFBZL
https://drive.google.com/open?id=1VgNLJN6fqO2rEgG0tFy63GbnZBaxXjE2
https://agora.xtec.cat/escferransunyer/general/pla-dobertura-del-centre/


El 11/05 es va enviar un comunicat per animar a les famílies a participar més a fer les
activitats  del  Moodle;  alguna família li  va donar  la sensació de ser  poc encertat  el
contingut.

L’escola  agraeix  les  crítiques  constructives  per  tal  de  comunicar-se  millor  amb  les
famílies en futurs comunicats. En aquest cas en concret l’escola recalca que l’escrit no
tenia  una  altre  intenció  que  els  alumnes  amb  ajut  de  les  famílies  s’animessin  a
participar  i  de  cap  manera  de  caire  exclusiu.  De  fet,  va  ser  efectiu  perquè  la
participació va augmentar d’un 25% a un 50%. 

9 Activitats Moodle

Les tasques que es posen és perquè siguin els més autònom possible, però l’escola és
conscient que és impossible que ho siguin al 100%, de la mateixa manera que quan
estan a l’aula sempre tenen una persona adulta que els ajuda....Sinó l’escola no tindria
sentit si ja poguessin ser autònoms 100%. 

10 Matific

Els mestres miren el progrés d’aquesta eina? Estan fent el seguiment?

En principi no està dins les tasques. Fan la consulta per si els mestres tenen present
aquesta eina.

11 Torn obert de paraula

 Dansa ara –> ha quedat anul·lat aquest curs2019-20, es va informar que poder es
podria  fer  una  activitat  de  manera  conjunta  que  continuessin  practicant.  Alguna
novetat? Això ho porta una institució deBarcelona i no saben res més. Ho consultaran
a l’institució. 

Possibilitat recollir patins, materials, etc –> ara per ara, no poden entrar les famílies a
buscar cap tipus de material, segons inspecció: no es pot recollir res. En el moment
que es permeti es comunicarà a les famílies.

Donen les gràcies a tot l’equip d’infantil per part de les famílies.

Algunes  delegades  donen  les  gràcies  a  tutors  i  tutores per  la  seva  generositat,
paciència i dedicació cap a infants i famílies en aquest moment d’adaptació a aquesta
nova situació.



Míriam Buenaventura
Coordinació delegats AMPA Ferran Sunyer

C/ Viladomat, 2
08015 Barcelona


