
ACTA Reunió delegats i delegades 20/05/2022

HORA: 15:00h a 16:15h
LLOC: PRESENCIAL i ONLINE GOOGLE MEET

Ordre del dia:

1. Informació per part de l´escola de novetats i temes d’interès
general.
2. Petit resum de l’AFA novetats i temes d’interès general.

3. Pas de Moodle a Google ClassRoom. Hi haurà algun document
per a acompanyar a les famílies en el canvi/ més informació sobre el
seu funcionament? Taller/ reunió per a crear més visibilitat per a les
famílies?

4. Enquesta accés digital de l'alumnat del cicle superior. Alumnes
sense accés digital o amb dificultats per a l'ús escolar.

5. Accés a ordinadors cicle superior. normativa actual i futur.
a. Facilitat de demanar l'accés a l'ordinador a l´escola durant
l'horari lectiu. Acompanyament a l'alumnat.

6. Entrades i sortides, mail rebut no poder entrar y esperar-te al
carrer fins les 9:20h.
7. Preparació del guió de la reunió informativa de les colònies.
8. Torn obert de paraula

Desenvolupament:

1. Informació per part de l´escola de novetats i temes d’interès
general.



*Sobre els temes de les reunions de delegats es prioritzen els que afecten la major part de

l'escola

L’escola Ferran Sunyer s’ha inscrit al programa Transformem els patis. A mitjans de juny

segurament sabrem si l’escola formarà part de projecte o no. Si és que sí, el projecte durarà

1,5 any i durant l’estiu del 2023 segurament no es podrà fer el casal a l’escola perquè els

patis estaran en obres. Això afecta al pati de baix i el del mig.

Al pati de dalt, amb la col·laboració de l’AFA i de les famílies, ja s’han anat fent millores amb

mobiliari i jardineres.

-El Departament d’Educació ha apujat els preus del menjador pel curs vinent i passa a ser un

preu màxim de 7,10 euros pels infants d’ús esporàdic i a un preu màxim de 6,54 euros pels

infants d’ús habitual. També el Departament ha modificat les ràtios del menjador. A infantil

passa de ser 1 monitor per cada 8 infants, a 1 monitor per cada 15. A primària, passen d’1

monitor per cada 20, a 1 monitor per cada 25 infants. A hores d’ara encara no sabem com

es concretaran aquestes mesures al menjador de l’escola; quan es tingui aquesta

informació es farà arribar a les famílies.

-L’escola comenta la infografia que va passar per Dinantia de les mobilitzacions i el desacord

amb el Departament per com estan decidint les coses. Les direccions de l’Eixample es

mostren unides i faran arribar una carta al Conseller. Les direccions assumeixen un paper

actiu en la defensa de l’Educació i no descarten prendre noves mesures.

2. Petit resum de l’AFA novetats i temes d’interès general.

- Extraescolars pel curs vinent. S'ha fet una connexió amb Escola Aldana per oferir

extraescolars junt amb ells. Algunes activitats nostres seran ofertades als seus alumnes i

viceversa. En cas d’excés d'inscrits, la prioritat sempre serà per l'escola que ho ofereix.

- Reunió amb el Regidor de l'Ajuntament. L'AFA es va reunir amb el Regidor de Districte. Se li

va traslladar la queixa de que no es disposi de l'Ernest Lluch per a secundària (ens diran

alguna cosa al setembre). També se li va comentar sobre el passatge Calders i les dificultats

que es generen amb les terrasses dels bars i altres (també ho estudiaran), una opció és

delimitar el passatge en dos espais delimitats per jardineres. La part per l'escola seria a

partir dels arbres. Però això implica canviar la porta de l'escola de costat i s'ha d'aconseguir

que el consorci ho accepti. L’escola comenta que també tenen proposta de partir

longitudinalment passatge Calders. Un tros seria per les terrasses dels bars i l’altre meitat

per l’escola. Això implicaria canviar la porta de l’escola del passatge i que s’obrís per l’altre

costat. Aquesta petició ja s’ha fet al Consorci.

Es torna a comentar el canvi de la parada d’autobús del C. Viladomat. Desitgem que algun

dia es faci real el canvi d’ubicació. Com a AFA es continua insistint, per així millorar i reduir

el soroll del carrer Viladomat.

-Les colònies organitzades per l'AFA: hi hagut molt bona acceptació i el feedback rebut ha

estat molt positiu.

3. Pas de Moodle a Google ClassRoom. Hi haurà algun document
per a acompanyar a les famílies en el canvi/ més informació sobre el
seu funcionament? Taller/ reunió per a crear més visibilitat per a les
famílies?



L’escola ha comprat el domini @ferransunyer. Serà la via de comunicació pels cursos vinents.

Cada curs tindrà el seu mail. En un futur, el Dinantia deixaran de fer-lo servir. Han de

solucionar el problema de google amb l’enviament massiu de mails a més de 500 persones.

Quan això estigui solucionat, és quan deixaran de fer servir el Dinantia.

Demanen si alguna família controlem d'informàtica i si els podem assessorar perquè no

saben si hi ha límit d'enviar mails a tota l'escola per aquesta via. S´ofereix un delegat, Oscar

del Prado per ajudar, es dedica a entorns digitals d’office 365.

4. Enquesta accés digital de l'alumnat del cicle superior. Alumnes
sense accés digital o amb dificultats per a l'ús escolar.

L'escola comenta que a l'escola treballen prèviament tot allò que hagin de fer servir perquè

després els infants puguin ser autònoms amb el Drive o qualsevol altra eina.

d de manera reiterada. La conserge està al passatge Calders fent entrades fins les 9,15h i no

pot estar a la porta de Viladomat acollint aquests infants.

L’escola comenta que s’han adonat que aquesta mesura genera neguit a les famílies i a finals

de curs reflexionaran i faran proposta de com millorar pel proper curs. Posteriorment s’ha

fet una reunió AFA-Equip directiu on s’ha presentat la proposta d’entrades i sortides pel

proper curs (fent servir les dues portes) i s’ha comprovat que, en principi, aquest problema

no es reproduirà.

5. Accés a ordinadors cicle superior. normativa actual i futur.
a. Facilitat de demanar l'accés a l'ordinador a l´escola durant
l'horari lectiu. Acompanyament a l'alumnat.

Actualment, tots els alumnes de 6è disposen d’un ordinador del Pla Digital de Catalunya.

L’escola té la confirmació que els de 5è també en tindran pel curs vinent però, estan a

l’espera que el Departament els entregui els ordinadors. Els ordinadors es quedaran a

l'escola i, per tant, no aniran i tornaran als domicilis.

6. Entrades i sortides, mail rebut no poder entrar y esperar-te al
carrer fins les 9:20h.
Les delegades comenten el malestar que ha generat la nova normativa que ha decidit

l’escola sobre les entrades i sortides. Si un alumne arriba tard, s’ha d’esperar al carrer fins

les 9,20h. Moltes famílies comenten que no veuen bé que si un alumne arriba 9,05h s’hagi

d’esperar al carrer fins les 9,20h. Pregunten si això ho poden fer. L’escola comenta que ho

va preguntar a l'Inspectora i sí que ho poden fer. Encara que sigui horari lectiu, fins que els

infants no entren a l’escola, la responsabilitat és dels pares/mares/tutors.

Moltes famílies comenten que el Dinantia que van enviar informant d’això va ser a posterior

d’aplicar-ho durant uns dies. L’escola ho va comentar als alumnes de cicle superior abans

però als altres cursos va ser a posterior.

Aquesta nova mesura l’han pres com a conseqüència d’un 10% dels alumnes que arriben

tard.



7. Preparació del guió de la reunió informativa de les colònies.
El dilluns 30 de maig s´ha fet la reunió informativa de les colònies a les 17h presencial i amb

servei d’acollida. Per tots els cursos.

S'ha donat informació de les cases de colònies, del procés d’inscripció i s´han resolt dubtes i

neguits. També s’intentarà buscar famílies voluntàries per tal que expliquin les seves

experiències.

Aquest any es modificarà el període per manifestar que s’està interessant a anar de

colònies: a principis de juny (el dia 7) s’enviarà l’enquesta a les famílies; es considerarà que

una família està interessada quan hagi abonat la bestreta (“paga i senyal”). El temps de fer

aquesta bestreta acabarà el 30-09-22 (ACTUALITZAT: s’allarga fins al 7 d’octubre) i, per tant,

en aquesta data ja es sabrà si les colònies surten o no.

L’escola també es planteja organitzar una sortida pels alumnes de p4 i 1r d’anar a passar el

dia on estiguin els de colònies per tal que coneguin l’espai on es realitzen les colònies i

motivar-los pel curs vinent quan els hi toqui anar. Això és una idea i han de valorar preus,

entre altres aspectes.

L'escola assumirà el cost de l'autocar per abaratir costos.

A la reunió informativa de les colònies va haver-hi una assistència molt minoritària per part

de les famílies. Així és que un dels objectius de la reunió era informar tant a les famílies que

ja estan d'acord en el fet que els seus fills/es vagin de colònies, com a la resta de famílies.

Però malauradament, noes va poder assolir.

8. Torn obert de paraula
-Es comenta la preocupació del català a dins de l’escola.

Es trasllada la sensació que els infants cada cop fan servir més el castellà. El centre aclareix

que els mestres sempre parlen en català i que en moments no reglats (menjador, pati) no

s’indica a la canalla en quin idioma ha de parlar. Podent fent servir qualsevol llengua, sigui

quina sigui la llengua materna o també anomenada primera llengua.


