
ACTA REUNIÓ PRESENCIAL 22/10/2021

LLOC: ESCOLA FERRAN SUNYER

HORA: 15H - 16:30H

DELEGATS I DELEGADES PRESENTS:

Escola: Dani (Director) - Rosa (Cap d´estudis).

Gemma 5º - Anna 1º - Eva 1ºB – Sofía 5ºA -  Susanna 1ºA – Mercè 4º y 1ºB – Míriam

P4B-  Ana P4 – Sílvia P3B y 1ºC – Rocío P3B- Francesca P3B- Oscar P4A- Agustina 2ºB y

P4A- Anabel 2ºB- Maribel P5- Patricia P5A- Júlia 4ºB- Evelyn P3- Deborah P5- Oscar

1ºA- Marta Castillo P3A- Penélope 2ºA i Coordinadora.

1. Objectiu assemblees.

Com a objectius de les assemblees ens plantegem:

Més informació per part de l'AFA a l'escola. 
Les delegades i delegats sàpiguen donar la informació a les famílies, que siguin
més experts i expertes en temes de l´escola. 
Filtrar temes que siguin personals i han d'anar directament al menjador
menjadorferransunyermenjador@gmail.com, a l'escola a8052669@xtec.cat, a
extraescolars contacta@ae-eixample.cat, o directament al correu de delegats
delegats@ampaferransunyer.info si hi ha dubtes.
Delegats/des i famílies, poden enviar les consultes directament.

2. Pla de comunicació.

La Penèlope envia el document: Pla de comunicació, rebut per part de l’escola

per fer una ullada abans de la reunió.

Pel que fa al document es comenta com fer que les famílies s’impliquin més, es

la principal preocupació,  però realment no podem saber els motius de la

manca d’implicació.

3. Colònies.

Manca de respostes a P5 i 2n per part de les famílies a la consulta per Dinantia

per saber si volen que els seus fills/filles vagin de colònies.

L´escola comenta que s'han posat en contacte les tutores amb les 14 famílies de

2n que no havien donat resposta, però seguim sense arribar al mínim de 33

nens/nenes. L´escola estableix un mínim de dos terços de l'alumnat del nivell

per portar-les endavant ja que totes les activitats pedagògiques que

s'organitzen com a escola, busquen la participació de la major part de

l'alumnat, així no es perd el sentit que té com a escola pública.
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4. Decidir dates següents reunions.

25/10/2021 Dates confirmades.

- 26 de novembre

- 4 de febrer

- 18 de març

- 20 de maig

5. Absència de famílies en les 1ºreunions telemàtiques amb tutor@s.

Es proposa que les reunions siguin a les 9h del matí després de deixar la canalla.

L´escola ho valorarà pel proper curs.

6. Eines per a delegad@s respecte a conflictes en els grups de WhatsApp. (En

Dani ens passa un document per ajudar a que les comunicacions entre els

grups sigui més idònia).

L´AFA ha creat un document, s’ha compartit amb el grup de WhatsApp de

delegats/des i s´ha penjat a la web. A part l'escola ha creat un altre i es proposa

a l´AFA de fer una fusió per tornat a enviar i penjar a la web.

7. Gestió per part de l’escola de les terrasses del Passatge de Pere Calders.

El nou propietari es va posar en contacte amb l'escola i van decidir no muntar

les terrasses de dilluns a dijous fins les 17h, l’únic dia que es munten abans son

els divendres.

8. Torn obert de paraula.

Es comenta sobre la sèrie de T.V. “El juego del Calamar”, a l’escola s’han trobat

nens/nenes jugant al pati a aquest joc i ho gestionen com qualsevol joc agressiu

que detectin, es parla a la classe sobre la importància del joc sense agressivitat.

És cosa de les famílies valorar a quina edat és convenient veure segons que

tipus de contingut.


