
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

18 DE GENER DE 2018 

 

Data: Dijous 18/1/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21.09h 

Número d’assistents: 22 

Maria Vidal, M. Àngels Balboa, Elena Corpas, Elena Carrillo, Marina Espinach, Montse Vives,  

Sandra Monfort, Toni Manresa, Núria Creus, Montse Soto, Oscar Puget, Àlex Martín, Carolina 

Carbó, Lola Lozano, Roser Marimon-Clos, Raúl Martínez, Anna Martí, Mònica Aisa, Sandra 

Moyano, Roser Juanola, Anna Gaspà i Mònica Puig 

 

 

ORDRE DEL DIA  

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta anterior  

2.- Pla de treball del diferents grups de treball (GT) 

3.- Precs i preguntes 

 

 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 

Aprovada l’acta de la Junta anterior. 

Es demana adjuntar la carta de delegació de les funcions de la Presidenta a tota l’AFA. S’envia 

adjunta en aquest correu. 

Responsable: Roser Marimon-Clos 

 

2.- PLA DE TREBALL DEL DIFERENTS GRUPS DE TREBALL (GT) 

G.T Economia 

Hort 

Es presenta pressupost per a fer un hort al costat de la granja, d’aquesta manera el mestre pot 

tenir alumnes a l’hort i a la granja simultàniament.  

El pressupost del material  per a dur a terme l’obra puja 1200€, aproximadament. La idea és 

pagar el 50% l’escola i l’altre 50%, l’AFA. 

L’AFA disposa d’una resta econòmica de la subvenció atorgada per a la nova granja, 

s’aprofitaran part d’aquests diners per pagar aquesta obra. 

La mà d’obra la posa la brigada de l’Ajuntament. 

Es demana si es mouran els contenidors de les deixalles, ja que afecta a la cuina. 

S’exposa l’opció que l’escola o l’AFA busquin subvencions de les xarxes agroecològiques del 

Vallès Occidental. 

Responsable de parlar amb la Laura d’aquestes subvencions: Mònica Puig 

 



Increment salarials personal AFA 

Increment de salari dels treballadors i treballadores de l’AFA: es proposa un increment d’un 

1,1% que equival a l’IPC espanyol. 

Es vota i s’aprova la proposta.  

 

Donació 2016 de l’AMPA a l’escola 

A l’Assemblea es va decidir donar a l’escola 3.337€ en forma de subvenció per a material per 

millorar l’escola.  

L’escola necessita armaris per desar bosses i jaquetes per a 3r i 4t. Hi ha un pressupost de 

2000€.  La idea es muntar prestatgeries modulars Kallax IKEA i cistelles. Es proposa parlar amb 

l’escola perquè es plantegin l’opció de les prestatgeries modulars sense cistelles i posar 

penjadors per a les jaquetes. Si es fa així, potser se’n podrien beneficiar els alumnes de 5è i 6è, 

també. 

Responsable: la Núria Creus ho exposarà al Consell Escolar 

 

G.T Menjador 

Dinar de Nadal 

Es va dur a terme una gimcana enlloc que vingués el Pare Noel. Es valora positivament el fet de 

que no sigui el personatge qui doni llaminadures a l’alumnat. Per als grups dels grans es 

demana fer quelcom més elaborat (a partir de 3r). 

Es parla de la possibilitat que vingui cada any un personatge diferent de diferents cultures, 

com l’Olentzero, la Vella Befana... per valorar el curs vinent. 

 

Cant Coral 

S’ha decidit prescindir dels serveis de la monitora de Cant Coral per discrepàncies en el tracte 

als infants. 

S’han fet entrevistes per substituir-la i ja hi ha una candidata per a ocupar la vacant, amb 

experiència en corals infantils i formació musical. 

Es recorda que l’objectiu de l’activitat és gaudir de la música. 

 

Gestió Incidències 

Cal revisar el protocol de gestió d’incidències durant l’espai del menjador i comunicació de les 

famílies.  

Aquestes es gestionen inicialment a través de la Laura Roca.  

Es demana saber el número d’incidències registrades aquest curs i comparar les dades amb 

cursos anteriors. 



També es parla d’assegurar la confidencialitat i evitar l’alarmisme. 

GT Menjador farà un mail per rebre incidències i revisarà el protocol. 

 

Noves propostes 

GT Menjador ha visitat el menjador i espai de migdia d’una escola del poble per veure com es 

dinamitzava el menjador i els espais exteriors.  

S’ha transmès la informació a la Laura i als i a les monitores per intentar: 

-  millorar el grau d’autonomia al menjador de l’alumnat: parar taula, servir el menjar, 

etc. 

- fer noves propostes a l’espai de lleure: que el monitoratge dirigeixi activitats durant 

l’espai de lleure del migdia. 

Es treballaran ambdós objectius. 

També se’ls demana fer reunions mensuals per coordinar-se entre tots i totes i amb el GT. 

 

G.T Aprenentatge 

Document de Missió, Visió i Valors 

L’escola ha de tenir un document on s’exposi quins són els valors, la missió i la visió del centre. 

Aquest document s’ha de fer entre tots els estaments de l’escola, i l’equip directiu demana 

que les famílies facin una proposta seguint unes pautes que ens donen. 

S’enviarà mail a totes les famílies perquè tothom pugui participar en l’elaboració del 

document. De les persones interessades, juntament amb el GT Aprenentatge, es farà una 

comissió per treballar el document. 

L’equip directiu demana tenir la versió de les famílies, si és factible, el 29/01/18. 

Responsable: GT Aprenentatge 

 

PINScience 

Dates: 2, 3 i 4 de maig 

S’enviarà un correu la setmana que ve a totes les famílies per buscar voluntaris i voluntàries. 

Proposta per considerar: que els nens i nenes de 5è-6è participin en la presentació  del taller. 

 

Actuacions en resposta a la carta lliurada a direcció del centre el 2016 per la detecció i 

tractament de casos de Bullying  

Les famílies demanen si l’escola ha actuat per millorar la detecció i el tractament de casos de 

bullying.  



Direcció exposa que s’ha fet una formació als i les coordinadores de cicle i al mateix equip 

directiu, alhora, aquestes persones han traslladat la informació a la resta de docents. 

El centre ha fet un protocol per prevenir, detectar i tractar aquests casos. 

La totalitat de l’equip docent va sol·licitar rebre més formació al respecte al Departament 

d’Ensenyament, però durant el curs 2017-2018 el Pins no podrà rebre aquesta formació i la 

rebrà durant el 2018-2019. 

Hi ha una família que sol·licita poder veure el protocol. El GT d’Aprenentatge es fa responsable 

de demanar aquesta sol·licitud. 

Es proposa fer aquesta formació també al monitoratge de migdia. Cal coordinació GT 

Aprenentatge - GT menjador 

Des de direcció es fa incís que aquest any també s’està treballant en el projecte de 

convivència. 

 

Portes obertes 

Es faran la primera setmana de març. Concretem a la Junta del mes de febrer. 

Cal fer una presentació de l’AFA i es comenta amb l’equip docent fer una presentació unificada 

equip docent + AFA + Paidos. 

 

G.T Comunicació 

Canals de comunicació 

Es decideix no tenir un nou canal de comunicació per a l’AFA amb les famílies, ja que els que 

actualment funcionen són suficients. 

 

Proposta de dies i hores per junta AFA 

Dates Junta AFA: s’aprova segons votacions de les famílies fer les juntes de manera rotativa els 

dilluns i els dimecres al vespre. 

 

Tèxtil 

Es fa una votació per decidir si fer: 

- Samarretes com les d’ara sense logotip 

- Samarretes i dessuadores 

Per majoria es decideix de moment fer una nova tongada de samarretes com les de ara, però 

sense logotip. 

  



 

Rifa solidària de Nadal 

Campanya “Para los Valientes” 

De cara a l’any que ve caldrà preparar-ho amb més antelació per tenir més participació.  

La idea és presentar diferents propostes i que els nens i nenes les estudiïn i decideixin quina 

realitzar. 

 

G.T Festes 

Carnaval 

Ha guanyat la proposta que el Pins es disfressi de Circ a la Rua de Sant Cugat. 

El 26 de gener es farà un taller a les 17h per donar idees i fer les disfresses. 

 

BricoPINS 

Hi ha hagut una reunió amb l’escola per fer una reestructuració dels patis, en un projecte a 

llarg termini i  amb la qualificació de l’Ajuntament. 

La idea és usar material reciclat. 

S’ha parlat amb Parcs i Jardins, Punt verd i Escola de música per sol·licitar material. 

 

G.T Activitats familiars 

Xerrades 

Ja s’ha fet la primera xerrada. Va agradar i algunes persones es van apuntar en un taller. 

S’ha rebut una subvenció per part de l’Ajuntament de 250 € amb aquesta finalitat. Cal fer la 

despesa abans de 28 de febrer. 

Es vota que GT Activitats familiars decideixi quina xerrada es farà. 

Hi ha una xerrada pendent sobre el TEA (Trastorn de l’Espectre Autista). Cal revisar aquesta 

proposta. 

El GT Activitats se’n fa responsable. 

 

Grup excursionista Pins 

S’està treballant en crear un grup excursionista a l’escola i que faci una sortida per trimestre. 

  



G.T Moviments 

Bosc Volpelleres 

L’Ajuntament està pensant ampliar el bosc urbà de Volpelleres. 

Al bosc s’hi entraria des del carrer que porta de la porta grisa a la porta verda. L’entrada seria 

tocant la porta verda d’accés a l’escola.  

Es vota i es demana que l’Ajuntament presenti el projecte en una Junta oberta al Pins, ja que 

es considera que l’escola perd molta seguretat en tenir una porta d’accés al bosc just a 

l’entrada de la pròpia escola. 

Responsable: Maria Vidal 

 

Coordinadora d’AMPES de Sant Cugat 

En no haver relleu de la Junta s’ha decidit fer una Junta col·legiada. 

En referència al tipus de zonificació que tenim a Sant Cugat, es demana a totes les AMPAs i 

AFAs un seguit de dades de matriculació.  

Responsable: Maria Vidal 

L’any 2020 s’acaben els concerts i cal revisar-los. 

 

3.- Precs i preguntes 

Ús de pàrquing d’entrada 

Es demana si des de l’AFA es pot fer una queixa pel mal ús que es fa del pàrquing de l’entrada 

a l’escola, ja que durant l’horari d’entrada i sortida  està destinat només per a famílies. 

Responsable: Mònica Puig 

 

Concert Cant Coral 

Es proposa fer el concert de final de curs de Cant Coral a l’escola i en dates no coincidents amb 

la Festa d’Estiu. 

 

Música entrada escola 

Es demana que es revisi la música d’entrada a l’escola i s’eviti llenguatge sexista i no educatiu. 

Responsable: Elena Corpas 

 
Famílies en xarxa 
És una associació de Sant Cugat que fa xerrades dirigides a famílies. Ens demanen si des de 

l’AFA es pot fer cert mailing per donar-los a conèixer. 

Quan estigui la pàgina web es habilitar un espai amb aquesta finalitat. 



Lot de Nadal 

Es dóna un lot als treballadors i l’equip directiu. 

Es posa en dubte la idoneïtat de lliurar un regal a l’equip docent.  

En votació es decideix no fer regal a l’equip directiu per Nadal, i queda pendent el dels i les 

treballadores. 

 

Data de la propera Junta: 19 de febrer a les 21h 

I sense més, finalitza la reunió a les 23.30h 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 

 


