
 

  
Assemblea AFA La Sínia 

Sant Antoni de Calonge, juny de 2017 
Ordre del Dia: 

1. Aprovació acta assemblea anterior (octubre 2016) 
2. Resum feina portada a terme per l’AFA durant el curs 2016/2017 
3. Dinàmica participativa 
4. Assumptes sobrevinguts 
5. Precs i preguntes 
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14 de juny del 2017,  a les 21:00h al menjador de l'escola  

Assistents: M.Dolors Agustí, Marta Garcia, M.José Merino, Montse Maestre, M.Àngels Crespo i Sara 
Ponsatí, a les 21:30h s'incorpora en Santi Deulofeu (tots ells com a membres de la junta), i 30 assistents 
entre pares i mares d'alumnes de l'escola. 

1. S’aprova l’acta per unanimitat 
 

2. S'explica la feina feta per les diferents comissions. La comissió de medi ambient es decideix 
eliminar tot i que es manté l’oferiment d'ajuda i el suport necessari a les iniciatives 
mediambientals que proposi l'escola, i en el cas de la comissió pro conserge també s’elimina 
perquè hi ha una acta del Consell Escolar on la Direcció del centre diu que la persona de 
manteniment que ha assignat l'ajuntament ja els hi està bé. Pel que fa a l'obertura de portes, 
aquesta persona no se’n pot fer càrre ja que per normativa del centre és responsabilitat de la 
Direcció. En el cas de la comissió de pati s'explica que s'han fet menys actuacions de les 
previstes en un primer moment perquè, d'acord amb les observacions de la Direcció de l'escola, 
es va valorar més fer-ne poques i que les realitzéssin industrials professionals. Encara queda 
pendent de realitzar una possible ampliació del sorral d'infantil i una zona com la muntanyeta de 
primària també en el pati d'infantil. Dels 8000€ inicialment acordats en resten per invertir uns 
1800€. Pel que fa a la reivindicació de la jornada continuada, vist que el resultat de la darrera 
consulta ha estat d'un 89% a favor de seguir demanant-la, la comissió que s'ocupa d'aquest tema 
ha decidit mantenir les peticions.Un primer pas és tornar a demanar-la al Departament 
d'Ensenyament vía consell escolar municipal en la sessió de demà dijous 15 de juny. La comissió 
d'extra escolars donarà continuïtat i acabarà de complementar l'oferta pel proper curs. 
S'especifica que es treballa amb pocs proveedors donat que l'Afa directament no pot contractar 
algú que no estigui donat d'alta com autònom. La propera setmana es puclicarà el 80% de la 
proposta, la segona setmana de setembre seran les pre-inscripcions i les extraescolars 
començaran el 2 d'octubre del 2017. La comissió de menjador explica que ara ja es fa un sol 
torn, aquesta era una demanda de les famílies en anys anteriors, també s'ha fet un seguiment de 
les ratios de monitoratge i de la qualitat del menjar.Al juliol torna a sortir a concurs el servei, que 
és gestionat pel consell comarcal, i potser hi haurà un canvi d'empresa. Les famílies expresen un 
cop més la preocupació per la neteja de dents i des de la comissió expliquen que ni l'escola ni 
l'empresa es volen fer càrreg de la higiene dels respalls de dents. 
 

3. Dinàmica participativa 
 
A partir d’una dinàmica de reunió participativa, es planteja el conèixer l’opinió dels pares i les 
mares en relació a temes que han generat inquietuds per la trascendència que están assolint en 
xarxes socials i mitjans de comunicación i d’altres relacionats amb el funcionament de l’Afa i de 
l’escola. 
Conèixer l’opinió de les famílies permetrà presentar-ho a l’equip directiu, que les tindrà recollides 
i podrà dona’ls-hi el tractament que consideri oportú. 
Per part de la Junta de l’AFA , les famílies ens han expressat quins temes són els que interessen 
i en quina prioritat que es puguin posar damunt la taula en les diferents reunions amb l’equip 
directiu i en el Consell Escolar. 
 
S’han plantejat quatre blocs de temes a debatre. Plantegem el resum i la prioritat, sense entrar 
en el contingut textual de cada aportació. 
 

1. Noves metodologí es 2. Deures  

Argumentació: des de fa uns anys sentim que el 
món de l’escola pública i l’escola concertada està 

Argumentació: a la vegada que s’estan plantejant 
noves línies metodològiques i pedagògiques, 
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immersa en noves propostes metodològiques que 
suposen noves maneres d’entendre el treball a les 
aules, l’avaluació, … 
És un tema que està al carrer, molt present. 
Conèixer l’opinió de les famílies de l’escola és 
important per saber les seves inquietuds i 
motivacions. 

també hi ha un debat obert a les xarxes socials i 
als mitjans de comunicació sobre el paper dels 
deures durant l’escolaritat dels infants. 
Conèixer què pensen les famílies sobre aquest 
tema tan a debat en l’actualitat ens sembla de 
gran valor per tal de poder-lo transmetre al centre. 

Resultat:  
- Treball per projectes a tota l’escola, ha 

estat el tema amb més peticions de 
prioritat de tota l’assemblea 

- Conèixer el projecte de centre (sensació 
que cada mestre té línies de treball molt 
diferents) 

- Més impuls a les noves tecnologies en 
horari escolar 

- Impuls al projecte d’Escola Verda 
- Temes relacionats amb projectes (hort i 

gallines, art, impuls anglès, …) 
- Interinatges: d’una banda la sensació de 

molts canvis entre el professorat i, d’altra, 
es desconeix si existeix un pla d’acollida 
del nou professorat que permeti oferir la 
mateixa línia pedagógica a tot el centre 

Resultat:  
- La majoria de les famílies plantegen que 

no s'hauria de posar deures o que s'hauria 
de fer un canvi en el concepte de deures. 
Opinen que cal reconvertir els deures en 
quelcom més divertit, que afavoreixi la 
recerca de continguts. Consideren que 
actualment ocupen un temps excessiu que 
no permet la vida familiar i que no deixa 
temps lliure als infants. 

- Els pares i  mares plantegen que si les 
famílies no tenen un bon nivell per ajudar 
els fills i filles amb els deures, estan en 
desigualtat de condicions, creant 
diferències. 

- Els deures suposen una càrrega també per 
als pares i hi ha famílies què, per les seves 
condicions d’horaris laborals, no poden 
oferir aquest temps necessari. 

3. Relació familia -escola  4. L’AFA. Valoració comissions, noves 
propostes 

Argumentació:  els pares i mares de La Sínia 
tenen la sensació que l'escola s'ha hermetitzat 
envers les famílies. Tots valorem de manera molt 
positiva i amb gran il·lusió les oportunitats que ens 
brinda l’escola de poder compartir moments de la 
seva vida i la seva dinàmica interna.  
Hi ha moments claus en què aquesta relació té 
més trascendència (primera reunió de curs,…) i 
volem conèixer de primera mà com viuen les 
famílies aquests moments, què troben a faltar o 
quines propostes en aquest sentit es plantegen. 

Argumentació:  durant l’exposició de la tasca 
realitzada i de les comissions creades, ja s’ha fet 
esment d’algunes àrees que ja no cal seguir 
incidint des de l’AFA, o bé perquè ja són resoltes 
(comissió conserge) o bé perquè ja s’ha arribat al 
límit del treball propi de la comissió (Medi 
Ambient). 
Més enllà d’això que ja hi ha, els pares tenen 
alguna inquietud o voldrien treballar en algún altre 
sentit? 

Resultat:  En aquest bloc s’han reflectit opinions 
diverses, sobre temes diversos. 
 Importància de la primera reunió de curs per 
aclarir: 

- Quina és la línia pedagógica, de P3 a 6è. 
Les opinions han girat al voltant de que es 
visualitza una línia pedagógica  i de treball 
molt diferent entre infantil i primària i també 
entre les mateixes professores de primària 

-  Quins són els objectius que han d’assolir 
els nens en el curs i com s'han d'assolir. 
Explicar més clarament amb exemples 
pràctics la metodología de treball dins la 
classe. 

- Altres temes de funcionament també s’han 
valorat com a prioritaris: desconeixement 

Resultat:  
- La prioritat que ens marquen les famílies 

és la creació d’una comissió d’hort 
coordinada amb avis voluntaris 

- Es demana la creació d’una comissió 
mixta, formada per pares/mares i mestres, 
per tal de generar idees extracurriculars 

- Que la comissió de festes estigui formada 
per famílies amb infants en diferents 
cursos per tal de tenir en compte les 
diferents edats a l’hora de dissenyar les 
festes 

- Recuperar la comissió de sortides socials, 
marcant un calendari a començaments de 
curs 

- Crear una nova comissió, o integrar-la a 
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de les tasques del conserge, de les 
funcions d’obrir la porta de l’escola, els 
seus horaris,… Es planteja també l’horari 
de l’escola, el per què no es comença a les 
9 h 

- Un altre tema prioritari és el dels projectes 
que, durant aquest curs, no s’han tirat 
endavant (padrí lector i hort) 

- Una proposta ha estat la de proposar una 
activitat trimestral on les famílies puguem 
entrar a l’escola i participar (es valora molt 
positivament el mercat de tardor) 

- Una altra proposta és que les mares 
delegades facin de pont entre les famílies i 
l’AFA 

l’escola de pares, que sigui “nous models 
d’escola” 

  

El compromís de l’AFA és trasladar a l’equip directiu aquestes opinions, amb les prioritats marcades 
per les famílies i retornar la informació a l’assemblea que pertoqui. 

 

No havent-hi assumptes sobrevinguts ni precs ni preguntes, s’axeca la sessió, a les 23:15h 

 

  


