
 

ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

27 DE NOVEMBRE DE 2017 

 

Data: Dilluns 27 de novembre de 2017 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21.30 

Número d’assistents: 20 

Maria Vidal, Anna Canas, Irantzu Auzokoa, Pepi Casas, Héctor Diez, Gloria Jam, Laia Ache, Olga 

Garcia, Bàrbara Negre, M. Àngels Balboa, Elena Corpas, Roser Rodríguez, Elena Carrillo, Marina 

Espinach, Montse Vives, Rosa Pino, Dolores Repiso, Sandra Monfort, Toni Manresa, Núria 

Creus. 

 

ORDRE DEL DIA            

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

2.- Presentació de la carta de delegació de la Presidenta de l’AFA: Roser Marimon Clos 

3.- Votació en Junta per canviar el nom comercial d’AMPA a AFA 

4.- Resum de les presentacions que s’han fet de l’AFA 

5.- Els grups de treball expliquen els punts que s’estan treballant 

6.- Precs i preguntes 

 

 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta anterior (23/10/2017): 

S’aprova l’acta per unanimitat. 

 

2.- Presentació de la carta de delegació de funcions de la Presidenta de l’AFA: Roser 

Marimon-Clos. 

Es fa una esmena comentant que aquesta carta s’hagués hagut de presentar i comentar a 

l’Assemblea General i aprovar-la aleshores.  

Es comenta que hi ha una errada en l’enumeració dels càrrecs oficials i manca detallar a la 

tresorera.  

Es passa a signar la carta per part de les membres de la Junta de l’AFA. 

 

3.- Votació en Junta per canviar de nom comercial d’AMPA a AFA i preservació d’AMPA com 

a nom estatutari 

Es presenta la proposta de canviar el nom comercial de l’AMPA a AFA (Associació de Famílies 

d’Alumnes). Com a nom comercial s’entén la comunicació amb les famílies, de manera que tot 

el que impliqui el nom legal seguirà essent AMPA. 

Resultat de la votació: 18 vots a favor i 2 abstencions. 

 

4.- Comunicació de les diferents presentacions que s’han fet de l’AFA 

L’AFA s’ha presentat als treballadors i treballadores de l’AMPA i s’ha presentat a l’Equip 

Directiu. Les presentacions que s’han fet es basen en la presentació que es va fer a l’Assemblea 

General de l’AMPA. 

 



5.- Grups de treball (GT): plans de treball 

 

GT Menjador i lleure educatiu 

- Millorar la comunicació amb el temps del migdia. 

- Fer altres propostes en relació al lleure durant el temps del migdia. 

- Formació quant al tema d’al·lèrgies als i a les monitors/es. 

- Conèixer i revisar-ne els protocols d’actuació. 

 

GT Aprenentatge 

- Es comenta que es treballarà la PGA (Programació General Anual) de l’escola per a 

mirar de trobar les col·laboracions que pugui fer l’AFA per enfortir-la en aquells punts 

que ho consideri. 

- PinScience: es portarà a terme el 2, 3 i 4 de maig de 2018 

- S’explica el que s’ha tractat al Consell escolar d’avui dia 27/11/17: 

1.- Aprovació Acta Consell anterior 

2.- Presentació PGA 

3.- Deures: el claustre de l’escola considera que els deures són necessaris 

perquè fomenten l’hàbit de treball, la planificació i l’organització de 

l’alumne/a i fan que se’n responsabilitzi. L’objectiu dels deures és aprendre a 

estudiar i aprendre a aprendre. 

4.- Comissions: 

4.1.- Economia: s’usarà cert romanent de les quotes de material per a 

canviar les cuinetes de P3 i P4, pagar les llicències digitals de cicle mitjà 

i superior, presentar pressupostos de material no fungible de cicle 

mitjà i per a adequar certs espais en el cicles mitjà i superior. 

4.2.- Projecte de convivència: es passarà una enquesta preparada des 

del Departament d’Ensenyament que hauran de respondre els pares, 

mares o tutors, tutores legals.  

4.3.- Web i xarxes socials: s’explica que ja es disposa de la nova web i 

de diferents xarxes socials. A les xarxes no es penjaran fotografies 

explícites d’infants si no han estat ja publicades en d’altres mitjans 

públics. 

 

GT Comunicació 

- Aprovació de la nova imatge corporativa i logotip de l’AFA.  

Tenint en compte que s’ha proposat el canvi de nom comercial d’AMPA a AFA, es 

proposa un nou logotip per a l’AFA del Pins. 

Resultat de la votació: 19 vots a favor i 1 abstenció 

- Cal aprofitar el grup de Comunicació per tal de comunicar el que fan els altres grups de 

treball, Paidos, etc. 

- Difusió de fotografies d’infants als diferents grups de whatsApp de famílies: l’AFA 

demanarà a l’escola que es faci un recordatori de quines són les normatives de l’ús del 

dret d’imatge. 

- Rifa de Nadal per una causa solidària: Fundació Sant Joan de Déu, projecte “Para los 

Valientes”.  



La participació a la rifa costarà 2,5 €/butlleta, dels quals 2€ seran per a la fundació i 

0,5€ per a l’AFA.  

Es planteja aprofitar l’ocasió per a explicar als nens la causa solidària. La Pepi Casas i la 

Rosa Pino s’ofereixen voluntàries. 

També es proposa que el número guanyador de la rifa surti d’un sorteig fet pels nens i 

nenes de P3 davant dels altres grups el dia 22 de desembre en temps de migdia.  

- Web AFA, existeixen dues opcions: 

1. Penjar-la a la web de l’escola, que penja del Departament d’Ensenyament 

2. Penjar-la en un enllaç extern 

D’entrada es proposa penjar-la a la web de l’escola. 

Votacions a favor de fer-ho dins de la web de l’escola: 18 a favor, 1 abstenció, 1 en 

contra. 

Es proposa comprar els dominis afadelpins.org i afadelpins.cat 

Votació: 19 vots a favor i 1 abstenció 

- Determinar el dies i l’horari de les juntes: les membres de l’AFA preseleccionaran 

possibles dies i hora per a dur a terme les juntes i es passarà consulta a la resta de 

famílies de l’escola. 

- Roba: opcions de fer dessuadora, xandall, samarreta, samarreta cotó... noves del Pins. 

Es presentarà la proposta en la següent junta. 

 

GT Temes econòmics 

Presentar el projecte anual: serà similar al de l’any passat. Es treballarà en grup. 

 

GT Moviments 

- La setmana passada es va assistir a la reunió de Coordinadores d’AMPAs de Sant 

Cugat. 

La fins ara Presidenta de la Coordinadora d'Ampes de StC, Carme Roca, ha estat 

nomenada vocal a la nova junta de la FAPAC, fet pel qual deixa la presidència a StC. 

Surt l’Eva Tataret com a presidenta de la Coordinadora i l’AFA del Pins n’assumeix una 

vocalia de temes de gènere. 

- En breu es farà una reunió amb una persona tècnica de la FAPAC. Se n’informarà en la 

següent junta.  

- Consell Escolar Municipal (s’organitza des de la Regidoria d’Ensenyament de Sant 

Cugat) i es demana qui del Pins rebrà la comunicació: es decideix que la rebin les 

membres de l’AFA: la Maria i/o la Mònica. 

 

GT Festes 

- Es proposta de fer 5 festes al llarg del curs: 

o Mercat de segona mà 

o Carnaval 

o Festa gegantera: 1 any per a sortir pel poble i un altre per a fer la festa 

internament a l’escola 

o BricoPins 

o Festa d’estiu: s’aprova que la data de la Festa d’estiu del curs 2017-2018 sigui 

el 9 de juny. Cal comunicar el canvi de data 



GT Activitats familiars 

 Cal una persona que vulgui fes-se càrrec de la Comissió Biblioteca 

 El grup de bàsquet de pares segueix endavant, també el de voleibol. 

 S’està creant un grup de percussió, “batucada”. 

 A nivell municipal es subvenciona l’escola de pares i mares. L’any passat es va demanar 

la subvenció, però no se sap si la concediran. Aquestes subvencions es poden usar per 

a fer cursos de formació a famílies. 

Es proposa demanar opinió a les famílies de quin tipus de formació voldrien rebre. 

 

6.- Precs i preguntes 

Cal fer el canvi de registre d’associacions: des de l’administració de l’AMPA ja s’han iniciat els 

tràmits. 

La Junta anterior de l’AMPA sol·licita el canvi de signatures en el compte corrent. 

 

ACORDS            

 S’aprova la proposta de canviar el nom comercial de l’AMPA a AFA (Associació de 

Famílies d’Alumnes). 

 Les dates del PinScience seran el 2,3 i 4 de maig de 2018. 

 Aprovació de la nova imatge corporativa i logotip de l’AFA 

 Rifa de Nadal per una causa solidària: Fundació Sant Joan de Déu, projecte “Para los 

Valientes”.  

 El web de l’AFA es penjarà a la web de l’escola. 

 Es compren els dominis afadelpins.org i afadelpins.cat. 

 L’AFA del Pins assumeix una vocalia en temes de gènere a la Coordinadora d’AMPAs de 

Sant Cugat. 

 Al Consell Escolar Municipal, que s’organitza des de la Regidoria d’Ensenyament de 

Sant Cugat, les representants de l’escola Pins del Vallès seran les membres del GT de 

Moviments - la Maria Vidal i/o la Mònica Puig. 

 S’aprova que la data de la Festa d’estiu del curs 2017-2018 serà el 9 de juny. 

 Per a la propera junta oberta, les membres de l’AFA preseleccionaran possibles dies i 

hores i posteriorment es passarà la consulta a la resta de famílies de l’escola. 

 

I sense més, finalitza la reunió. 

 

La Junta de l’AFA de l’escola Pins del Vallès 

 

 

 

 

 

 

Núria Creus    Mònica Puig 

Vicepresidenta    Secretària  


