
 

 

ASSEMBLEA GENERAL 
 
 
Data: 18.06.18 
Lloc de reunió: Menjador de l’Escola La Sínia 
Hora d’inici: 21:30 h 
Assistents: Judith Gibert, Mercè Pagès, Sara Ponsatí, Mervi Karppinen, Marta Garcia, 
Mª Àngels Crespo, Montse Maestre, Mª Dolors Agustí i 25 més. 
 
 
1-APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. 
Seguint l’ordre del día s’aprova l’acta de l’Assemblea anteior per unanimitat dels 
assistents. 
 
2-GRAELLA D’EXTRAESCOLARS PER AL CURS VINENT AMB INTERVENCIÓ 
D’ALGUNS PROFESSORS QUE IMPARTIRAN LES CLASSES. 
La Judith Gibert, com a representant de la Comissió d’Extraescolars, exposa que el 
curs vinent s’oferirà el servei d’acollida a partir de les 8:15h sense increment del cost. 
També comenta la graella provisional d’activitats extraescolars que es proposen per al 
curs vinent.  Aquesta graella serà compartida amb l’escola Llevantí de Mar. S’ha volgut 
mantenir les activitats que funcionaven i introduir noves propostes del món de l’esport i 
les arts. També s’ofereix un racó de contes per als més petits. Tota la informació es 
penjarà a la web de l’Afa i s’enviarà via whatsapp a les mares delegades perquè en 
facin difusió. La inscripció només es podrà fer via mail i d’aquesta manera l’ordre 
d’inscripció ja queda garantit. Com cada any les activitats es podràn fer en funció del 
nombre d’inscrits. Com que es treballa amb diferents proveïdors cadascú té el seu 
criteri en quant a mínim d’alumnes necessaris per tirar endavant l’activitat. 
Es dóna la paraula als responsables de les activitats extraescolars que han assistit a 
l’assemblea. 
Idehant explica la mecànica dels jocs infantils que s’ofereixen per als nens i nenes de 
p3,p4 i p5. Són jocs senzills, dinàmics i d’equip. Idehant també s’encarrega de 
l’extraescolar d’anglès per als cursos d’infantil (des de p3) i també del racó de contes 
(p3, p4 i p5) en què es proposarà un conte que servirà de fil conductor per a una tarda 
de jocs i d’imaginació. 
En Carles Sastre del Club de Tenis Calonge explica que per poder realitzar l’activitat 
caldran un mínim de 4 nens i un màxim de 8 i que es farà una zona de circuit per 
entrenar i  minipista de joc, tot dins la sala polivalent.  
L’Òscar i en Sergi de l’escola de BTT Vall-llobrega ofereixen l’activitat de BTT per a 
nens i nenes a partir de 6 anys que consistirà en circuits i jocs dins del pati de l’escola. 
Si hi ha suficient nivell i possibilitats es pot proposar fer sortides. Es fa un treball de 
companyerisme fent jocs en grup i s’ensenyen valors de respecte a al natura i a 
l’entorn. Si fa mal temps es pot compaginar amb classes de mecànica. La bici es pot 
deixar a l’aparcabicicletes. Es pagarà una quota única i es federaràn. 
La Mar Saló exposa l’activitat de combo i cant coral ja que el professor Héctor 
Paradeda, músic i pedagog que no ha pogut assistir. La idea d’aquesta activitat és 
acostar la música als nens i nenes de manera més lúdica, sense que sigui una matèria 
tan acadèmica i reglada. 



 

 

L`Àlex Brull, actor de teatre i de publicitat ofereix la possibilitat de fer una classe de 
teatre divertida que combina joc, interpretació, lectura, dicció, psicomotricitat a través 
del joc. 
 
3-ESTAT DE COMPTES. 
La Tresorera, Mª Àngels Crespo, exposa que el balanç de la comptabilitat en aquest 
moment està equilibrat.  
 
4-TENDAL D’INFANTIL. 
 La Judith exposa que l’Ajuntament, a petició de l’Afa, ha plantat unes moreres 
que, si bé creixen molt depressa, la Junta dubta que siguin suficients per garantir 
ombra als nens i nenes d’infantil en els mesos de més insolació. En un prinicipi 
l’Ajuntament no volía  instal·lar cap tendal perquè l’edifici de l’escola encara no està 
recepcionat. Com que pertany a la Generalitat l’interventor municipal no autoritza cap 
despesa per fer obra d’inversió en l’edifici. La Junta va comprar una tela d’ombreig (a 
mode provisional) però l’Ajuntament no va permetre instal·lar-la. La Junta va decidir 
instal·lar un tendal pel seu compte. Des de l’Ajuntament van reclamar un croquis però 
quan aquest es va presentar van dir que calia una memòria valorada o un projecte. 
Com que tant la memòria valorada com el projecte requereixen un visat d’un tècnic 
surten molt cars. La Junta va demanar a l’Ajuntament si un tècnic municipal se’n podia 
fer càrrec. La resposta municipal va ser que sí però que hi havia 25 projectes per 
davant i que a principis de 2019 podríen venir a mirar-s’ho. La Junta ha contactat amb 
l’empresa Toldos Mallol que és una empresa instal·ladora que farà un projecte i un 
pressupost per veure si es pot agilitzar. 
Des de la Junta es proposa que pares i mares d’infantil formin una comissió per fer un 
seguiment del tendal. Es crea la següent comissió de tendal: Vanessa Fernàndez, 
Susagna Agustí, Elsa Pastó. Aquesta comissió s’ocuparà de fer un escrit manifestant a 
l’Ajuntament la prioritat d’aquest projecte per motius de salut dels nens i nenes. 
 
5-BALANÇ DEL CURS. 
 La Judith comenta que aquest curs ha anat molt bé. L’edifici de l’escola ja està 
més rodat i això s’ha notat amb una major fluidesa i tranquilitat al llarg de tot el curs. La 
direcció ha pres nota de les inquietuds de les famílies que van sorgir al llarg del curs 
passat en quant a la necessitat de valorar una educació que treballi més les empatíes i 
els sentiments i està orientant l’escola  en aquest sentit. Es treballa amb el programa de 
la Diputació ”Sigues tú” que té com a objectiu que els nens i nenes aprenguin a valorar-
se i a respectar-se els uns als altres i a ells mateixos.  
 Pel que fa al programa “Depleguem les Ales” que l’Afa ofería a l’escola per 
ajudar en l’acompanyament dels nens i nenes de 6è en el seu pas cap a l’institut, 
aquest any ha estat el darrer. La Junta ha buscat una alternativa per tal de seguir 
oferint a l’escola (fins allà on sigui possible) la col·laboració de professionals dins 
d’aquest àmbit. S’ha suggerit l’especialista Maria Méndez que col·labora amb 
l’Ajuntament de Palafrugell i té gran experiència amb escoles.  
 
6-DONAR COMPTE DEL TREBALL DE LES COMISSIONS. 
 Comissió de menjador: La Mercè Pagès exposa que al llarg del curs s’ha fet un 
seguiment de la nova empresa proveïdora del servei, Escolarest, amb reunions 
periòdiques amb representants de l’empresa, del Consell Comarcal i de l’escola. S’ha 
traslladat les queixes de les famílies en quant a quantitats i confecció de menús més 



 

 

atractius per a la mainada. S’ha aconseguit que els menús seguin més adeqüats i que 
no es vulguin introduir aliments com ara algues o bé combinacions de plats poc 
encertats en el día sense proteïna animal. Les quantitats encara són motiu de queixa 
però l’empresa compleix amb el Decret de la Generalitat que regula el gramatge diari 
que correspon als nens i nenes d’aquestes edats. Escolarest té adjudicat el servei 
durant quatre anys així que els cursos vinents caldrà seguir estant-hi a sobre. 
 Comissió de pati: La Dolors Agustí exposa que aquest any s’han ocupat de 
comprar una taula de picnic amb dos bancs per al pati de primària i de reomplir els 
sorrals dels dos patis amb sorra nova. S’ha demanat a l’Ajuntament si (de cares als 
cursos vinents) se’n pot fer càrrec. Han dit que en prenien nota. Per exigència legal 
també s’ha el·laborat un projecte per legalitzar les zones de joc. Totes les zones són 
homologables llevat de les parets musicals que s’han d’anar retirant. La directora ha dit 
que ja s’havia posat en contacte amb l’Ajuntament per tal que vinguin a retirar-les. 
 Escola de Pares: La Marta García exposa que les sessions han hagut un gran 
èxit d’assistència i que les activitats i xerrades han estat molt atractives. De cares al 
curs vinent es tornarà a incorporar el Llevantí de Mar a la comissió i per tant es podrà 
fer més coses. Demana si algú nou es vol incorporar perquè és positiu anar renovant la 
gent i incorporant noves idees i propostes.  
 Comissió canvi d’horari: La Mònica Barrio exposa que aquesta comissió va sorgir 
amb la voluntat de respondre a la necessitat d’alguns pares que plantegen la conciliació 
horària entre els nens de l’escola i els de l’institut. Fent recull d’aquesta inquietud s’ha 
creat una comissió horària dins del consell escolar formada per la directora, 
representants de l’Afa i representants del professorat. La direcció de l’escola, que és la 
que té potestat per determinar l’horari del centre, s’ha fixat l’any vinent com a plaç per 
poder estudiar quin horari és el més adeqüat. La Mònica també diu que una part de la 
queixa és que els usuaris de menjador estan pagant el mateix preu de menjador que a 
les altres escoles on fan 1/2 hora més i que no es dóna cap solució. La Judith explica 
que s’ha demanat si es podia fer una rebaixa però des del Consell Comarcal s’ha deixat 
molt clar que és un preu tancat igual per a tothom. 
 Comissió jornada continuada: La Dolors Agustí explica que aquest any, degut a 
la situació política del país, aquesta comissió conjunta de les tres escoles del municipi 
ha estat poc activa tot i que ha mantingut les reunions periòdiques. El proper curs  
18/19 s’ha de treballar fort per aconseguir la continuada ja que el Departament es va 
fixar el termini de final d’aquest curs per valorar si aquest horari es podía fer extensiu a 
la resta d’escoles que el demanen.  
 Comissió de Festes: La Judith explica que, un any més, s’ha fet càrrec de les 
festes el grup de pares i mares de 5è curs amb la col·laboració d’un grup de mares que 
fa anys que hi participen. Aquesta dinàmica va molt bé perquè es promou la 
participació de les famílies dels nens i nenes que han d’anar de viatge de final de curs i 
es compta amb l’experiència de gent que pot donar pautes a l’hora d’organitzar les 
festes i activitats. Tot ha anat molt bé i hi ha hagut molt bona coordinació entre els 
membres de la comissió.  
 Comissió de bates i xandalls: La Judith explica que es provarà d’exernalitzar la 
venda de xandalls i bates a una botiga per tal de poder tenir major disposició horària de 
compra-venda. S’estan mirant possibles punts de venda. A la propera assemblea 
s’informarà de com queda aquest tema. 
 Comissió de comunicació: La Dolors Agustí explica que aquesta comissió ja està 
molt consolidada en el seu funcionament. La web es procura tenir al día i s’actualitzen 
les dades de les comissions i els documents que les famílies necessiten. També es fan 



 

 

mailings amb les informacions rellevants a tots aquells que han facilitat el correu 
electrònic com a mitjà de comunicació. Aquest any es va comprar la cartellera d’infantil i 
caldrà algú d’infantil que  s’incorpori a la comissió per mantenir-la al día. S’ofereix l’Elsa 
Pastó. 
 
 
7-ASSUMPTES SOBREVINGUTS. 
 La Judith comenta que la Directora de l’escola ha ofert a l’Afa la possibilitat 
d’obrir la biblioteca. Des de la Junta s’ha plantejat organitzar unes activitats d’una tarda 
al mes que es realitzaràn per pares/ mares/ familiars voluntaris i que s’oferiran 
gratuïtament als alumnes de l’escola. El mes d’octubre es començarà amb una sessió 
d’escacs per nens i nenes a partir de primària. El mes de novembre es proposa una 
sessió d’scrap i o de jocs on tothom que hi vingui pugui portar algun joc original o 
diferent que tingui per casa. També s’ha suggerit una tarda d’explicar contes per als 
més petits. De cares a confeccionar el calendari d’aquestes activitats, a l’Assemblea 
d’octubre del curs vinent es demanarà si algú més s’ofereix per venir a fer alguna 
sessió sobre alguna manualitat o alguna altra idea que es pugui portar a terme. 
 
8-PRECS I PREGUNTES. 
 Una mare pregunta si hi huaría l’opció de fer teatre per a adults si sortís un grup 
de pares i mares per fer teatre amb ganes. S’acorda que si és el cas es mirarà si es pot 
fer. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió, essent les 
23:00 hores del día que a l’encapçalament s’expressa. 


