
ACTA Reunió Equip Directiu i representants de la junta
de l’AFA

DIA: 7/7/2022
HORA: 9H A 10,30H
LLOC: PRESENCIAL
Assistents: Dani, Rosa, Cristina, Suzanne, Amparo i Xènia

Ordre del dia:
1. Informació actes
2. Gestió jornada intensiva no lectiva
3. Calendari reunions
4. Formació “Caixa d’eines emocionals”
5. Preu menjador
6. Entrades i sortides
7. Colònies
8. Dossier inici de curs
9. Comunicacions
10. Infoferranet
11. Tabals
12. Pati transformació

—---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Informació actes
Acordem que farem una acta de la reunió de l’equip directiu i la junta de l’AFA. I
quedarà penjada a la web de l’AFA.

2. Gestió jornada intensiva no lectiva
L’Equip Directiu comunica que estan molt preocupats per la gestió de les tardes no
lectives del mes de setembre (de 15:50 a 16:30h) perquè, ara per ara, encara no
tenen el nombre de monitors estipulats pel Departament d’Educació  per dur-la a
terme (fet que s’està donant a la majoria d’escoles).



L’horari lectiu del setembre serà de jornada intensiva: de 9h a 13h. El servei de
menjador serà de 13:00 a 15:30h i, posteriorment, de 15:30 a 16:30h hi haurà
activitats de lleure gratuïtes.

A les 15:30h els alumnes que no facin ús del menjador podran tornar a l’escola per
participar a les activitats de lleure portades a terme per l’equip de monitoratge.

Aquesta mesura la va anunciar el conseller d’Educació i va comunicar que seria gratuïta,
però la dificultat està sent trobar monitoratge per fer-se càrrec d’aquesta franja laboral.
Actualment, encara falten 13 monitors/es i per part del Departament no està oferint cap
resposta sobre com resoldre aquesta situació. L’equip directiu ha buscat diferents empreses
de lleure, però no tenen disponibilitat de treballadors/es.
L’equip directiu espera ben aviat poder comunicar a les famílies quina serà la gestió
d’aquesta franja horària no lectiva.

3. Calendari reunions

Hem programat les reunions de les assemblees de delegats/des, reunions equip
directiu-junta AFA i reunions de famílies-mestres.
Totes aquestes dates es poden consultar  al calendari de la web de l’escola durant tot el
curs escolar.

Reunions delegats/des i escola seran presencials a l’escola els dies:
21 de setembre 15h
20 gener 15h
24 març 15h
26 maig 15h

Reunions equip directiu i junta de l’AFA:
30 setembre 9h
27 gener 9h
28 abril 9h
Juliol pendent de concretar

Reunions famílies-mestres:
Aquestes reunions tindran servei d’acollida dels infants finançada per l’AFA.
19 de setembre 17h Cicle Inicial
20 de setembre 17h Cicle Mitjà
21 de setembre 17 Cicle Superior
22 de setembre 17h P4 i P5
El curs de P-3 pendent de concretar la data.

4. Formació “Caixa d’eines emocionals”
L’Oscar Negredo, pare de l’escola i professional de la mediació, tornarà a fer formacions a
l’equip de docents, famílies i com a novetat també a l’equip de monitoratge del menjador.
Pel curs vinent també hi ha una sessió que es farà conjuntament docents i famílies el 17 de
gener.
Així d’aquesta manera es comparteixen significats en la gestió de les emocions i en una
pràctica restaurativa dels conflictes.
Al calendari de la web de l’escola es poden consultar totes les dates de les diferents
formacions.



5. Preu menjador

De moment encara no se sap el preu del menjador pel proper curs, que s’incrementarà.
Només se sap que no s’aplicarà el preu màxim de l’usuari fix (que el Departament
d’Educació ha augmentat). S’està a l’espera de realitzar una reunió amb l’empresa per
acabar de saber-ho i poder-ho comunicar a les famílies.

6. Entrades i sortides
Com ja s’ha informat a diferents reunions (junta de l’AFA i Consell Escolar) es continuarà
fent ús de les dues portes per entrar i per sortir. I en horari esglaonat. En el Dossier d’inici
de curs estarà explicat.
El fet que tot el cicle Inicial i Mitjà entrin per la porta del Passatge Calders a les 9h i fins a
les 9,10h permetrà que la conserge pugui anar a la porta de Viladomat i en el cas que algun
infant arribi tard, la conserge ja estarà a la porta de Viladomat.
És evident, que encara que hi hagi la conserge la puntualitat és un tema que cal continuar
insistint en la seva importància i que, per tant, tothom ha d’arribar a l’hora.

Els horaris són els següents:

Porta Viladomat:

8,50h 5è i 6è
9h P4 i P5
9,10h P-3

16,20h 5è i 6è
16,30h P4 i P5
16,35h P3 (Pujaran les famílies fins a les aules).

Porta Passatge Calders
:

9h Cicle inicial i cicle Mitjà

16,30h Cicle inicial i cicle Mitjà (La recollida es farà al pati de forma ordenada. En
una distribució diferent d’altres èpoques per millorar l’entrega i recollida dels infants a
les famílies).

7. Colònies
El 30 de maig es va fer una reunió informativa sobre les colònies per a tots els cursos. Es va
comunicar en els cursos que l’any vinent faran colònies, se’ls hi consultaria a les famílies si
volien que els seus fills/es anessin de colònies i que fessin el pagament corresponent.
Actualment ja no es pot respondre al qüestionari, ja que l’aplicació Dinantia no funciona.
Però sí que es pot fer el pagament de compromís de 20 euros, al número de compte: ES57
2100 0834 5302 0052 4579, indicant nom nen/a i curs.
De moment hi ha molt poques famílies que hagin respost al qüestionari i també poques que
hagin fet el pagament. Al setembre es faran dos nous comunicats i també es tornarà a
explicar breument durant les reunions d’inici de curs.
A la web de l’escola https://agora.xtec.cat/escferransunyer/projectes/colonies/ hi ha vídeos i
l’argumentació pedagògica dels beneficis de les colònies.

https://agora.xtec.cat/escferransunyer/projectes/colonies/


8. Dossier inici de curs

L’escola encara no ha enviat el Dossier d’inici de curs perquè hi ha informacions que encara
s’han de tancar; en tot cas s’enviarà abans de l’inici del proper curs.

9. Comunicacions

A partir del curs 2022-2023 ja no s’utilitzarà l’aplicació Dinantia. Les informacions a les
famílies es faran per correu electrònic. Cada tutor/a tindrà assignada una adreça
electrònica, de tal manera que tot quedarà centralitzat. En el cas que hi hagi una baixa
mèdica del tutor/a aleshores la persona substituta compartirà el mateix correu.

Es parla sobre la quantitat de missatges que s’envien per part de l’AFA. La qual debatrà
internament si es poden reduir o no.

També s’acorda que per part de l’AFA cal millorar la gestió de difusions de temes importants
i conjunts amb l’escola, per evitar crear una sobrecàrrega de tasques a l’equip directiu. Per
exemple en el comunicat de l’infant perseguit.

10. Infoferranet

Per l’escola la revista Infoferranet és un projecte molt interessant pedagògicament, però
caldrà valorar en el Claustre si es pot tirar endavant o no, ja que també cal consolidar els
altres projectes que hi havia abans de la pandèmia. I que de retruc de la pandemia es van
haver d’aturar o de transformar. Per fer bé l’Infoferranet cal un munt d’hores i s’ha de valorar
actualment on s’han d’invertir. En el cas que ara no es pugui, hi ha la possibilitat de fer-ho
més endavant.

11. Tabals

La Cristina buscarà el pressupost de tabals per saber quin import hi ha per poder realitzar la
reparació dels tabals. L’altra meitat es farà càrrec l’AFA.

12. Pati transformació

L’escola Ferran Sunyer ha estat seleccionada per formar part del projecte: Transformem els
patis que consisteix a millorar l’espai d’esbarjo i de joc perquè esdevingui més naturalitzat i
sostenible, fomentar les dinàmiques i relacions igualitàries i inclusives a partir de la
diversificació del joc, i promoure els usos comunitaris com a equipament de barri.

En el projecte hi ha diferents grups de persones implicades. Hem acordat que com a
representants de l’AFA hi haurà la Maria i la Suzanne. Si s’escau i pot per horaris també
l’Anna.

L’escola serà l’encarregada d’omplir i entregar les documentacions necessàries per iniciar el
projecte.


