
ACTA ASSAMBLEA GENERAL OCTUBRE DEL 2016 
 
 
 
Reunits al menjador de l'escola La Sínia a les 21:00h. 
Presents, representant la Junta: M.Dolors Agustí, Marta Garcia, M.José Merino, M.Àngels 
Crespo, Montse Maestre i Sara Ponsatí. 
Presents: 15 famílies 
 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1-Aprovació de l'acta anterior. 
 
2-Proposta: canviar el nom de l'Ampa per el de Afa (associació de famílies d'alumnes) i 
renovació de dades i de càrrecs. 
 
3-Renovació i ampliació de les comissions de treball. 
 
4-Presentació del pressupost 2016/2017 
 
5-Criteri de votació per les decisions de l'Ampa 
 
6-Assumptes sobrevinguts 
 
7-Precs i preguntes 
 
 
1-S'aprova  per unanimitat l'acta de l'assamblea anterior. 
 
2-S'aprova per unanimitat canviar el nom d'Ampa per Afa. S'incorpora la M.José Merino  com a 
vicepresidenta, i és baixa la Mireia Mena. També es canviarà l'adreça per c/Mascarell , 10 de 
St.Antoni de Calonge. 
 
3-Comissions de treball: 
A la comissió de comunicació s'incorpora la Mercè Pagès. 
A la comissió d'escola de pares s'incorpora la M.José Merino i és baixa la Mercè Darnaculleta i 
la Sara Ponsatí. 
A la comissió d'extraescolars s'incorpora la M.José Merino per una feina concreta que és passar 
les remeses mensuals i trimestrals. 
La comissió de menjador queda igual però es crea una comissió de menjador dins el consell 
escolar de centre, la representant dels pares en aquesta nova comissió serà la M.Dolors Agustí, 
que també farà de pont entre les dues comissions. 
Comissió de xandalls queda igual. 
Comissió de pati queda igual però ens expliquen que el divendres 14 ja es comença a pintar els 
jocs a terra  i pulir els gronxadors d'infantil, tot i que tenen una llista de voluntaris penjaran unes 
fulles per tal que qui pugui s'apunti. 
Es crea una comissió nova de medi ambient a petició del claustre. La feina d'aquesta comissió 
consisteix a proposar projectes sencills que puguin fer els nens i donar idees de com es poden 
portar a terme aquests projectes. Al maig es podria presentar l'escola al congrés de medi ambient 
en el que participen totes les escoles verdes i que consisteix en que els nens es preparin la 



presentació i l'expliquin davant la resta d'escoles. 
L'any passat la seu va ser a Torroella de Montgri però cada any canvia. 
Les professores hauran de decidir quina classe hi va. 
En aquesta comissió s'incorporen la M. Dolors Agustí, en Jaume Badias, la Meritxell Roquet i en 
Francesc Riera. 
 
Comissió de festes per acompanyar els pares de cinquè i no perdre l'experiència d'altres anys. 
De moment està composta sols per pares de cinquè i la comissió de festes composta per la 
M.Dolors Agustí, la Montse Rosés, la M. Constanza Glucksmann. S’afegeix la Noemí Garcia, 
però caldria que s'incorporés algú més ja que en moments puntuals com és la festa de carnaval és 
necessari. 
Es puntualitza que  el benefici de la venda de llibres de St.Jordi reverteix en l'escola  a través de 
les inversions que fa l'Afa i el benefici de la venda de roses en els nens de cinquè directament. 
Aquest any es proposa començar la recollida de llibres de segona mà després de reis ja que és el 
segment de venda que deixa més marge de benefici (es passarà als grups al seu moment). 
L'Afa  col.labora amb el viatge de final de curs pagant les begudes del bar de la festa de carnaval 
i la festa de final de curs. Les roses es paguen a través de la pròpia venda. 
 
4-La M.Àngels explica el pressupost 2015/2016 i 2016/2017 
 
L'any anterior és van tenir 184€ més dels que és preveien entre les quotes i la subvenció de 
l'ajuntament. 
De les despesses pressupostades es van estalviar 931,94€ i de les diferents activitats que realitza 
l’Afa (loteria/venda de xandalls/samarretes grogues etc) es va obtenir uns guanys de 768,69€. 
A part d'això també hi ha al compte de l'Afa els diners guanys pels alumnes de cinquè per 
realitzar el viatge i que en el seu moment se'ls hi haurà d'entregar. 
Tots això més el remenent d'anys anteriors en els quals no s'havia fet inversió esperant l'escola 
nova tenim un saldo de 22.912,68€ (2.404,53€ corresponent als alumnes de cinquè). 
 
En l'exercici actual s'han invertit 9.788,00€ en pantalles digitals i 5000€ en el projecte de pati 
(aprovat a l'assamblea del juny). 
La M.Àngels com a tresorera aconsella deixar al banc un fons de 2700€ per a imprevistos. 
Tot i això encara queda una partida de 3000€ que la junta proposa destinar a pati ja que les 
profesores han confirmat que no hi ha cap necessitat urgent. La Monste Molas com a informàtica 
de l'escola ha aconsellat esperar un temps que tothom s'adapti a les noves tecnologies. 
 
 
 
Resumit els ingressos del curs 2016/2017 seran 42,028€ i les despeses 42,028€ 
 
S'aprova amb 5 vots en contra destinar els 3000€ al projecte de pati amb l'acord per part de la 
comissió de fer una reunió extraordinària per tal d'informar als pares que són nous a l'escola i els 
que no varen poder assistir a la primera reunió del que es té previst de fer al pati. 
Una mare pregunta si el pati estarà homologat i el cost, s'explica que s'ha decidit comprar la 
tirolina precisament perquè així ja ve homologada i que la resta de peces s'intenta que tinguin 
poc manteniment. 
Diverses persones es mostren en contra de gastar més de la meitat del pressupost (5.000€), en 
una sola peça que pot quedar oblidada en poc temps i que pot comportar problemes ja que han de 
pujar-hi de un en un. 
 
Una mare expressa el seu malestar per la quota d'acollida. 
Proposa portar un control trimestral i baixar la quota si hi ha diners de més, un pare comenta que 



el dia que això sigui al revés i en comptes de baixar la hàgim de pujar els pares no hi estaràn 
d'acord i que hi ha alumnes que no van a acollida tot l'any, sols una temporada per motius 
concrets i llavors també serien discriminats. 
Des de la junta s expliquen els motius pels quals no es fa la modificació mensual de les quotes, i 
el criteri que se segueix. 
 
1-Actualment els usuaris d'acollida estan pagant 28€ per un servei que si es compleixen les ratios 
de 1 monitora per cada 10 nens val 30€. Aquests dos euros de descompte directe es fan perquè al 
llarg de l'any hi ha molts usuaris esporàdics que fan que hi hagi un ingrés extra. Aquesta quantitat 
està comptabilitzada tot el màxim que ens permet una activitat que no és regular. 
 
2- Ja des de l'any passat amb la incorporació de la nova junta s'ha portat un control  dels 
esporàdics i de l'activitat en general per tal de complir les ratios esmentades. 
Amb el compliment de les ratios la diferència entre despesa i ingrès és mínima. 
 
  
 
 
Parlant d'acollida també sorgeix que hi ha pares interessats en començar la a les 8h. La junta fa 
incís en que avui mateix s'havia passat la proposta als xats de mares delegades. Una mare 
comenta que s'ha fet tard ja que les famílies ara ja ho tenen organitzat. 
La junta en pren nota per tenir-ho previst per l'any següent. 
 
També dins el punt 3 de l'ordre del dia sorgeix la pregunta de què ens costarà homologar la resta 
del pati. La comissió de pati explica que les estructures seran sencilles i fàcils d'homologar. 
 
El pressupost s'aprova per unanimitat. 
 
5- la M.Dolors explica el criteri que té la junta en el tema de les votacions i el per qué. 
Quan una votació ha d'anar a Ensenyament o a l’escola sempre ha de ser per famílies. També la 
quota que paguem és per famílies i l'associació és una associació de famílies no d' alumnes. 
També s'ha confirmat que en l'anterior votació per la jornada compactada es va fer un vot per 
família tot i que sempre es reparteix la circular a tots els alumnes. 
 
 
6-Temes sobrevinguts: sorgeix la inqüietut per part dels assistents de quan tindrem hort i gallines. 
La M.Dolors explica que en el consell escolar de centre ho va preguntar i li varen dir per l'any 
següent. 
Es pacta traslladar al claustre l'interès dels pares per posar l'hort i el galliner en funcionament 
passat nadal per exemple o a la primavera i el compromís de buscar voluntaris. 
 
Una  mare de p-3 no ha vist el projecte pati, altres assistents també reiteren que no l'han vist. És 
per això que es pren la decisió de penjar els plafons a p-3 o fins i tot que tinguin una itinerància 
per l'escola. 
 
Un altre tema sobrevingut és el conserge. La M.Dolors explica tots els passos i accions que s'han 
fet fins ara (un escrit a l'ajuntament, reunions , trobades amb la regidora i amb l’Alcalde). Estem 
en un punt mort i caldria fer una comissió per organitzar les reivindicacions. 
Es concreta la comissió amb la Mireia Agustí, la Meritxell Roquet, la Noemí Garcia, en Jaume 
Badias i la M.Dolors Agustí. 
L'escola Llevantí de Mar ha manifestat que s'adhereixen a les nostres accions per reivindicar 
conserge perquè tampoc en tenen. 



S'acorda demanar hora amb la regidora de recursos humans per esbrinar quin tipus de plaça 
s’havia creat i en quina situació esta i si es por trobar alguna solució per cobrar aquest bloc. 
 
 
Un altre tema sobrevingut és si fan torns al menjador, de moment fan torn succesiu perquè 
l'empresa ha de portar més vaixella, des de la comissió de menjador s'explica que això serà ràpid. 
Es farà una recolecta de jocs per l'hora de menjador. 
La polèmica del respall de dents també serà treballada per la comissió, quan tinguin una idea que 
es pugui portar a la pràctica ens informaran. 
 
S'aixeca la sessió a les 23:15h 


