
Reunió ordinària de la Junta del AFA de l’Escola Ferran Sunyer

Assistents: Josep, Natxo, Anna, Anouk, Suzanne, Xènia.

Data: 2 de juny de 2022

Hora: 17h-19h

Lloc: Sala de mestres

ORDRE DEL DIA

1. Suport per a una família de l’escola.
2. Resum reunió amb direcció.
3. Resum reunió amb regidor.
4. Vaga 09/06.
5. Extraescolars i socis AFA.
6. Organització tabals 2022-2023.
7. Torn obert de paraula.

1. Suport per a una família de l'escola.
Dilluns, 13 de juny, vindran a desallotjar una família de la nostra escola de casa seva, la qual
està ubicada al carrer Viladomat. Juntament  l'escola i l'AFA convocarà les famílies per donar
suport a la família per frenar el desallotjament.

2. Resum reunió amb direcció.
− Per a l'arranjament dels tabals, la Cristina està esperant parlar amb l’Amparo.
− Les entrades i sortides seran menys escalonades el curs que ve. La majoria dels grups

entraran i sortiran per la porta de Calders, i les famílies entraran al pati a recollir els nens/es.
− Encara no se sap com s’organitzarà l’acollida durant el mes de setembre. És una de les grans

frustracions que les escoles tenen amb el Consorci en aquest moment.
− Sembla que per normativa no es permet tenir ventiladors a l'aula. (En la junta, es va parlar de

començar a prendre la temperatura dins de les aules per veure si es pot fer pressió per trobar
una solució a la calor.)

− La porta de Viladomat porta diverses setmanes trencada i segueixen esperant que el consorci
enviï algú a arreglar-la.

3. Resumen reunió amb regidor.
Es van tractar els mateixos temes que amb la consellera d'educació de l'Eixample:
− Instituts adscrits: Presentem moltes dades sobre com la pèrdua de l'Institut Ernest Lluch pot

perjudicar l'escola. Han dit que es pot tornar a parlar sobre el tema amb el consorci al
setembre, que és quan es convoca el tauler de l'adscripció. De totes maneres, han explicat
que la tendència és que cada primària només té dos tres instituts adscrits i que es decidirà
per proximitat i no per districte. Assenyalem que aquesta explicació no té gaire sentit tenint
en compte que se'ns ha afegit un segon institut al Raval, una zona no gaire recorreguda per
les famílies de Ferran Sunyer, i cap al Poble Sec, d'on és la majoria de les famílies.

− Entorn escolar: Hem compartit els plànols pel Passatge Calders i els miraran per veure si
poden ajudar a tirar endavant la idea de partir el passatge per deixar més espai a les famílies.
De tota manera, segueixen pensant que hi ha d'haver una solució més política (normes,
multes, etc.). Nosaltres no hi estem d'acord, ja que fa molts anys que estem així i busquem
una solució pràctica a un problema que fins ara no s'ha pogut resoldre amb estatuts.



4. Vaga 09/06.
S'ha comunicat el tall del carrer Viladomat per dijous, 9 de juny, a les 8.40h per donar suport a
l'equip docent de l'escola. S'espera la participació de mestres, famílies i de l’equip directiu. Es
convocarà les famílies dimarts, 7 de juny, a la placeta per fer pancartes. Es farà difusió.

5. Extraescolars i famílies socies AFA.
La inscripció a les extraescolars és una oportunitat per convidar a que  noves famílies es facin
sòcies. Caldria fer difusió sobre com associar-se i enviar el full d'inscripció junt a la informació
sobre les activitats extraescolars.

Es mirarà la possibilitat de crear un GoogleForm per facilitar la inscripció de les famílies.

Pels primers dies de setembre, cal tenir la llista de famílies sòcies preparada. De tota manera, la
continuïtat estarà per sobre de ser família sòcia o no.

6. Organització tabals 2022-2023.
Quan es faci la inscripció de tabals al setembre, es demanarà a la Cristina que afegeixi la
següent informació i preguntes:

− Vols que el teu fill/a surti a les cercaviles de les quals participa el grup de tabals (Festa
de Sant Antoni, Santa Eulàlia, etc.)?

− Per organitzar les sortides, haurem de compartir el vostre contacte amb l´AFA. Si l'AFA
no té el vostre contacte, el vostre fill/a no podrà sortir amb el grup de tabals. Esteu
d'acord? Sí / No

− Us agradaria ajudar amb l'organització de les cercaviles de les quals participa el grup de
tabals? Sí / No

Amb els contactes de les famílies de tabals s'intentarà crear una comissió de tabals i cercavila
per tenir més suport.

7. Torn obert de paraula.
Com a obsequi, la junta convidarà els seus membres a prendre alguna cosa un cop s'acabi el
curs. Es crearà un Doodle per concretar data i hora.


