
Ordre del dia assemblea equip directiu i delegats/des

DIA: 4/11/2022
HORA: 15H A 16,20H
LLOC: PRESENCIAL
Assistents convocats: delegats/es i equip directiu
Assistents: Anabel (3rA), Natxo (5èB), Deborah (1rB), Eva (EI3B), Alexandra (4rtA), Elena,
Gemma (6èB), Judith (6èA), Maria (transformem els patis), Soraya (EI4A), Noelia (2nC),
Anabel (EI5B), Matilde (I3A), Araceli (1rA), Silvia (2nC), Amaya (EI4B), Agustina (EI5A),
Ariadna (EI4B), Anna (EI5A), Francesca (EI3B), Miriam (EI5B), Sabrina (EI3B), Sabrina (UAB),
Rosa, Dani, Cristina (equip educatiu), Oscar (coord.)

Ordre del dia:

1. Aspectes comunicatius (sortides, canvis de tutoria, nens que arriben sols,…)
2. Colònies
3. Projecte de millora de patis
4. Avaluació avançament principi de curs
5. Entorn: bicis, parada autobús,…
6. Aspectes informàtics (ordinadors de 6è, moodle, activació de correus,…)
7. Informacions rellevants Escola
8. Informacions rellevants AFA

Desenvolupament dels temes:

1. Aspectes comunicatius (sortides, canvis de tutoria, nens que arriben sols,…)

Des de diversos grups s’assenyalen alguns aspectes relatius a la comunicació que segons
les famílies haurien de millorar perquè generen neguit i incerteses:

- Comunicar les baixes de professorat així com les suplències corresponents.
- Avisar dels nens que venen sols a l’escola i que no han arribat a les 9:30h
- Fer servir més el tauló informatiu de l’escola per aquelles persones que no

consulten l’e-mail
- Algunes famílies semblen no entendre els missatges de l’escola (dies festius,

alumnes que no venen disfressats quan toca,…) per un tema idiomàtic



Des de l’escola es reconeix que s’hauria d’haver informat de les baixes i suplències. No s’ha
fet pel desbordament de feina i perquè en el que portem de curs ja van 20 baixes de
professorat. Tot i així es comprometen a fer un esforç i comunicar-ho millor
Pel que respecta al tema dels nens de 4t a 6è que venen sols a l’escola i que arriben tard
l’equip directiu manifesta que no pot assumir la responsabilitat d’haver de trucar a totes les
famílies dels alumnes que no arriben (els Instituts poden avisar a les famílies donat que fan
servir aplicacions de pagament que automatitzen aquest procés).
Es proposa fer servir el tauló informatiu del centre amb aquelles informacions que rebem en
correus generalistes (que afecten a tota l’escola)
Finalment s’informa que s’ha fet molt d’esforç per aconseguir els e-mails de totes les
famílies per assegurar-se que els arriben les informacions tot i que es planteja que és
possible que hi hagi famílies que no tinguin el costum de consultar-los.

2. Colònies

Des de les famílies s’expressa un cop més el malestar per què les colònies d’EI5 i les de 4t
no han sortit. En aquesta ocasió només han sortit les de 2n i les de 6è.

Es plantegen alguns dubtes respecte als motius que porten a bastantes famílies a no
acceptar que els seus fills vagin de colònies (culturals, temes de criança, econòmics, pel
format de dos dies,…). Continua sent difícil establir els motius reals. Des de l’escola es
planteja que es tornarà a portar al claustre el tema de flexibilitzar la ràtio.

Finalment s’informa que s’ha valorat la proposta de que els alumnes de primer puguin anar
un dia amb els de segon a on estiguin de colònies com a via per a motivar-los, però el
pressupost és excessiu per la qual cosa es desestima aquesta possibilitat. El que faran serà
sortir a acomiadar als de 2n.

3. Projecte de millora de patis

S’explica com s’ha engegat el projecte Transformem els patis. Hi ha un grup motor
conformat per mestres, família, infants, arquitectes, extra-escolars,…) Hi haurà una
comissió de famílies per a traslladar les inquietuds de les mateixes a aquesta comissió. A
finals d’aquest mes hi ha la segona sessió. Hem de tenir clares les idees que volem
traslladar als arquitectes. Hi ha un calendari ajustat. Fins a finals de novembre hi ha temps
per pensar. Al gener es presenta l’avantprojecte. Al març es presenta el projecte definitiu. Es
liciten les obres i es fan durant l’estiu del 23, per aquest motiu no hi haurà casal d’estiu a
l'escola, s’han de buscar alternatives. Els participants en el grup motor han rebut un
document en el que cadascú dels agents han de plasmar quin pati tenim i quin pati volem.
Aquest document s’ha d’enviar el 22 de novembre. Es faran partícips a tots els grups
mitjançant delegats. S’enviarà el calendari del procés. Es planteja que ja hi ha un document
treballat amb l’AFA. Es proposa que es faci alguna mena d’enquesta oberta a totes les
famílies.

4. Avaluació avançament principi de curs

Algunes famílies plantegen el tema de la temperatura a les aules, donat l’avançament del
curs i les altes temperatures d’aquest any. Sobre aquest tema des de l’escola informa que el
Departament no ha facilitat ventiladors. També se’ns informa que com a conseqüència de la
sol·licitud directa d’una família al Consorci d’Educació de Barcelona aquest va comunicar al
centre que es faria un estudi per tal d’incorporar alguna mena de dispositiu de refrigeració a
les aules. Però encara no se sap ni quin serà ni quan s’instal·larà. També s’informa que no
s’ha fet control de temperatura a les aules. Des del centre se’ns indica que si les famílies
ens adrecem directament al Consorci d’Educació de Barcelona tenim més possibilitats



d’aconseguir millores en aquest sentit. Es decideix fer un e-mail conjunt de totes les
delegades al Departament per a facilitar això.

5. Entorn: bicis, parada autobús,…

Sobre aquest tema s’informa de diversos aspectes. D’una banda que s’ha creat una
comissió per a seguir treballant des de l’AFA. Des d’aquí es continua treballant pel tema de
reduir la circulació pel carrer Viladomat, seguir insistint en el canvi de la parada de l’autobús,
en els problemes de convivència amb els locals del passatge Calders, reclamant que hi
hagin mes encoratges de bicis, el tema de la parada de bicing, els contenidors...
Des de l’escola es torna incidir que la millor via per aconseguir aquests canvis és des de les
famílies i la incidència que es pugui exercir al Districte.
Finalment s’informa dels talls de carrer que seran els primers divendres de mes.

6. Aspectes informàtics (ordinadors de 6è, moodle, activació de correus,…)

Sobre els ordinadors de 6è des de l’escola s’informa que els ordinadors ja van arribar l’any
passat però que enguany encara no s’han pogut repartir perquè van amb un programari per
a esborrar les dades dels alumnes del curs anterior. Aquesta prestació, que la fa un
empresa externa, no ha funcionat bé: s’havia d’haver fet el 12 de setembre però fins la
darrera setmana d’octubre no s’ha realitzat. Progressivament s’aniran fent servir.

L’escola informa que pels alumnes de 5è també han d’arribar ordinadors portàtils. En
principi havien d’arribar al setembre-octubre però des del Departament ja han avisat que
segurament arribaran durant el segon o tercer trimestre.

Es planteja el tema del moodle. Algunes famílies afirmen que no és gens intuïtiu i que les
tasques resulten feixugues de fer. A banda hi apareixen contínuament baners de publicitat i
que redirigeixen a altres pàgines. Sobre aquest tema també s’assenyala que els correus de
moltes mestres no estaven actualitzats en el moment de comunicar-los que s’havia enllestit
la feina. Des de l’escola se’ns informa que s’està plantejant parlar amb cicle inicial i cicle
mitjà per veure si es deixa de fer servir entre altres coses per que hi ha poques famílies que
el facin. Des de les famílies es demana que es busquin millors alternatives.

7. Informacions rellevants Escola

S’han inclòs en els diferents temes

8. Informacions rellevants AFA

S’han inclòs en els diferents temes

9. Torn obert de paraula / Altres temes

Sobre el tema dels lavabos s’expressa des de les famílies que algunes vegades no estan
prou nets i també que quan s’espatllen es triguen a reparar. Des de l’escola es
comprometen a passar nota per a que revisin el tema del manteniment de la neteja i
informen que el personal de manteniment visita l’escola per a reparar els problemes que
han anat sortint cada 15 dies. Per tant poden estar sense reparar alguns dies fins a que
tornen a venir. A banda d’això s’ha flexibilitzat el tema del paper als lavabos. Ara, a més de
que hi hagi paper en el tercer i quart pis, també es posarà en les aules del 2n pis i en els
lavabos del pati. En el proper trimestre s’avaluarà com va aquesta mesura.

Els ukeleles ja han acabat d’arribar per la qual cosa tots els nens en tenen un.



Finalment, es reprendrà que les famílies d’EI4 i EI5, puguin pujar a les aules un cop al
trimestre tal i com es feia anteriorment al COVID.

- Avaluació avançament de curs
- Educació digital. Com podem col·laborar conjuntament escola i famílies

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

WEB DE L’AFA I MAILS DE LES COMISIONS:

https://www.ampaferransunyer.info/?page_id=5129

https://www.ampaferransunyer.info/?page_id=5129



