
ACTA ASSEMBLEA GENERAL AMPA CEIP LA SÍNIA 
 
 

A St. Antoni de Calonge, sent les 21:40 hores del dia 19 de juny del 2016, a l'escola la Sínia es 
reuneixen 16 pares, sota la presidència de la M. Dolors Agustí i amb l'assistència dels següents 
membres de la junta: Mireia Mena, M. Àngels Crespo, Santi Deulofeu, M.José Merino, Montse 
Maestre, Marta Garcia i Sara Ponsatí. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1-Lectura i aprovació de l'acta anterior 
 
2-Proposta d'extraescolars i reglament pel proper curs. 
 
3-Actuacions fetes per les diferents comissions, menjador i jornada compactada. 
 
4-Projecte del nou pati. 
 
5-Valoració de l'enquesta sobre el nou horari. 
 
 
 
 
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, es va passar a tractar els diferents punts de l'ordre del dia. 
 
1-Lectura i aprovació de l'acta anterior 
 
Després de llegir i aprovar l'acta anterior, els membres de l'Assemblea, a proposta de la Junta, 
acorden publicar les actes de l'Assemblea a la web de l'ampa i enviar-les via mail a les famílies. 
Així, a partir de la propera reunió, es procedirà a aprovar l'acta sense haver-ne  de fer una lectura. 
 
2-Proposta d'extraescolars i reglament pel proper curs. 
 
La M.del Mar Saló ens explica la feina feta per la comissió d'extraescolars pel proper curs.Amb 
l'escola nova tenim a la nostra disposició més espais, és per això que es poden ofertar més varietat 
d'activitats, des de la perspectiva lúdica per als més petits i des de la perspectiva més acadèmica per 
als més grans.S'ha fet arribar a tothom via agenda la graella de les activitats previstes i els preus que 
hi haurà, per tal que tothom estigui informat amb prou antelació i pugui planificar el proper curs. 
 
No pot haver-hi una quota única al tenir diferents empreses que cobreixen les diferents activitats. 
Es treballarà amb tres grups, segons l'edat. 
Amb l'acollida també es separarà per edats, per poder fer activitats adeqüades o aprofitar per fer 
deures els grans. 
 
Es demana si l'obertura de la porta d'acollida pot ser flexible, es discuteixen diverses opcions, la 
Mar explica que ja s'ha parlat amb l'empresa i no ho veu viable ja que s'han de complir unes ratios i 
amb l'edifici nou les distàncies encara seran més grans. La distribució per edats fa que les monitores 
quedin més distribuïdes també. Suposaría contractar algú només per obrir la porta i això encariria la 
qüota. 



Es planteja que si les classes tenen interfono les monitores puguin obrir des de dins, que es deixi la 
porta oberta (aquesta és la menys viable ja que tant els assistents a l'assemblea com la mateixa 
directora del centre no ho veuen bé), o que es facin tres franges horàries 8:30/8:40/8:50. 
La M.del Mar Saló ho comentarà a l'empresa. 
 
Hi ha queixes diverses de com funciona el servei d'acollida i la poca professionalitat de les 
cuidadores. 
 
Es proposa fer acollida a les 8h, s'haurà de fer un sondeig via mares delegades. La Teresa Bonet ens 
diu que per normativa no podrà haver-hi un adult sol amb 10 nens, encara que compleixi la ratio, 
per si li passa alguna cosa. Això fa que el servei s'encareixi i es planteja que siguin els usuaris 
d'aquest servei que assumeixin el cost d'aquest horari.Al fer el sondeig es passarà el preu. 
 
Passem a parlar de la normativa d'extraescolars, fins ara no en teníem però l'increment d'alumnes i 
d'activitats ho requereix. S'ha de regular el tema d'impagats i altes i baixes. 
De fet, el reglament tan sols posa per escrit el que es ve fent fins ara i que és de sentit comú. El més 
necessari és regular els casos d'impagats reincidents que, afortunadament són molt pocs, però que 
suposen un greuge comparatiu per a tots els altres. El reglament en aquests casos és una eina per 
reclamar les quotes impagades. 
El reglament s'aprova per unanimitat dels assistents. 
La Mariona Batlle comenta que troba a faltar una clàusula que es refereixi a com ajudar a pagar a 
les famílies que no poden.La Dolors explica que la junta ja ho ha parlat i veuen complicat posar-ho 
per escrit ja que s'hauria de contemplar tots els supòsits possibles. És més fàcil seguir com fins ara i 
que la M.Àngels Crespo continui atenent els casos de les famílies que se li adrecen amb ganes de 
pagar i demanen facilitats. 
 
 
3- Actuacions de les diferents comissions: 
La comissió de menjador exposa les diferents actuacions. S'han reunit trimestralment amb la 
direcció, l'empresa i el consell comarcal per fer un seguiment i tractar els temes que els hi traslladen 
les famílies i d'altres que elles creuen d'interès.Van plantejar de fer un informe mensual pels nens de 
p-3 que finalment no es va fer per falta de temps de les monitores. De tota manera, de cares a l'any 
que ve, durant el primer trimestre es farà un informe mensual. Trimestralment l'empresa Vilanova 
envia informes a les famílies. 
Sobre la neteja de dents l'empresa ho ha prohibit per falta d'higiene ja que això a comportat, en 
altres centres, alguna infecció. 
Sobre el malbaratament d'aliments s'ha comprovat que sobra molt poc menjar. 
Sobre els dos torns de menjador, igualment hi ha una monitora al pati sempre. De cares al proper 
curs s'ha proposat fer una cadena que consisteix en que quan els petits tenen el primer plat servit es 
comença a servir als grans. D'aquesta manera els grans no han d'esperar tant de temps i les 
monitores poden estar per tots els nens a l'hora, augmentant la vigilància i control. 
 
Algunes mares plantegen que els nens es queden amb gana.S'aclareix que les racions no són les 
mateixes pels petits que pels grans. La comissió acorda comentar el tema de les quantitats però la 
nutricionista de l'empresa va explicar a la xerrada que es va fer (està penjada a la web), que se 
segueix la normativa de la generalitat en aquest tema. 
 
Una mare planteja que a l'hora de menjador no es jugui a fútbol ja que els nens es barallen, s'entén 
que pel curs vinent, amb l'espai nou i el fet de menjar en cadena i no per torns farà que les 
monitores puguin vigilar més. 
Una altra mare planteja que els dies de pluja es posin películes amb anglès.Pot ser una opció però 
cal tenir en compte que és un moment de relaxació i descans pels nens. A banda que hi ha edats 



molt diferents. A l'escola nova també hi haurà una sala amb un armari per guardar jocs que les 
famílies hauran cedit i que serviran en aquests casos. 
 
Pel que fa a la jornada continuada la Dolors explica que el nou govern de la Generalitat no hi està a 
favor. Explica que les tres ampes de les escoles del municipi treballen conjuntament per al dret a 
decidir sobre la jornada escolar i que tenim el 90% de les famílies del municipi a favor. 
 
Comenta que s'ha demanat hora per exposar la nostra voluntat al Director Territorial dels Serveis 
d'Educació a Girona per diverses vies (Ajuntament, Fapac, Empordà es mou) sense que s'hagi tingut 
cap resposta. També explica els escrits que s'han enviat al Director territorial dels Serveis 
d'Educació a Girona, el Sr. Josep Polanco, a la consellera, Sra. Meritxell Ruiz, i a la directora 
General d'educació infantil i primària, Sra. Carme Ortoll. A banda comenta que totes les accions que 
s'han vingut fent aquest any es poden trobar al blog que s'ha fet i al qual podem accedir a traves de 
la web de l'ampa o posant jornadacontinuadacalonge al buscador. També explica l'acció de protesta 
prevista per al dia 12 de setembre, primer dia del curs vinent. Es tracta d'una acció voluntària que es 
farà conjuntament a les tres escoles i que consisteix en no portar els nens a l'escola a la tarda del dia 
12 com a protesta per la manera poc transparent i clara com s'està portant aquest tema des del 
Departament d'Ensenyament. Al llarg del curs s'aniran fent més accions. 
 
4-Projecte del nou pati, els membres d'aquesta comissió expliquen que aquest projecte va 
començar amb el concurs de dibuix “dibuixa el teu pati”. 
Aquest projecte s'ha presentat al claustre i s'ha exposat als plafons d'infantil. S'organitzaran grups de 
treball i s'espera pressupost d'una empresa d'Alacant que avaluarà el projecte per homologar-lo, 
també es pot demanar un segon pressupost a un enginyer. La idea és començar a fer intervencions a 
mitjan agost, inicialment serien uns 8000e ja que la mà d'obra és voluntària. 
S'aprova destinar-hi 5000 euros, que és el que tenim de moment. 
 
 
5- Assumptes sobrevinguts: 
Sobre el tema del conserge la Dolors explica què s'ha fet i com està el tema. L'Ajuntament diu que 
per normativa no pot contractar ningú nou per aquest lloc de treball, a la qual cosa s'ha contestat, 
amb la llei a la mà, que això és solsament per ajuntaments que tinguin deute. 
A la última reunió es va sortir amb el compromís que revisarien el tema. 
Se'ls hi ha fet esment, gràcies al treball de recerca de la M.José Merino que totes les escoles de les 
nostres dimensions tenen conserge i se'n fa càrreg l'ajuntament. 
La figura del conserge és molt necessària tant pel dia a dia de l'escola com pel manteniment de la 
mateixa. 
De totes maneres es tornarà a demanar per escrit a la regidoría de recursos humans. 
 
Polèmica sobre l'enquesta del nou horari. Respecte al sondeig fet per l'ampa la Dolors explica que a 
l'assemblea del mes d'octubre una mare va comentar que si no aconseguiem la jornada compactada 
amb l'escola nova caldria fer un plantejament sobre l'horari.  Després de nadal la directora de 
l'escola li va comentar que al tenir edifici nou, tant des de l'ajuntament com des d'ensenyament 
volien unificar horaris al municipi. Atès que aquesta decisió la pren el claustre, la Glòria va dir que 
el professorat estava al costat del que decidissin les famílies. 
Aquest tema va quedar a l'aire fins que 15 dies abans del consell escolar municipal la Glòria li va 
comentar que en el consell calia dir quin horari es faria el proper curs. 
La Dolors explica que ella i la Marta Garcia varen preparar una circular per fer el sondeig, que 
després la Glòria i la Joana varen modificar per fer més entenedor. 
En el recompte del sondeig i foren pressents la Glòria, la Dolors, la Marta i la Montse Maestre amb 
el resultat final de seguir amb l'horari actual, decissió que es va traslladar al consell escolar 
municipal. 



Dues mares manifesten el seu desacord amb els resultats i desconfien de la seva autenticitat.Creuen 
que caldria votar per alumne i no per famílies. 
Des de la junta s'explica que el recompte és totalment trasparent, que només s'han recollit aquestes 
dues queixes i les dues un cop assabentats del resultat. 
En quan a votar per alumne o per família s'ha fet com es fan totes les votacions. De totes maneres a 
l' assamblea de setembre es votarà aquest tema per a votacions futures. 
Es queixen que el text duia a confusió però la Mireia Mena observa que la queixa és posterior als 
resultats. 
 
 
 
 
 
Una Mare pregunta què es farà amb els impagats de les extra escolars. Se la informa que són molt 
pocs i que la M.Àngels crespo ho gestiona per donar facil.litats. 
 
Pel proper curs la Mireia Mena serà baixa de la junta i la M.José Merino alta. 
 
S'aixeca la sessió a les 23:45h 
 
 


