
 

 

ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

19 DE FEBRER DE 2018 

 

Data: Dilluns 19/2/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21.09h 

Número d’assistents: 19 

Maria Vidal, M. Àngels Balboa, Elena Corpas, Elena Carrillo, Núria Creus, Montse Soto, Oscar 

Puget, Àlex Martín, Lola Lozano, Roser Marimon-Clos, Mònica Aisa, Sandra Moyano, Laia Navas, 

Héctor Diez, Laia Ache, Bàrbara Negre, Dolores Repiso, Irantzu Auzokoa 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 per unanimitat l’acta de la Junta anterior. 

 

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

 

G.T. ACTIVITATS FAMILIARS 

Dimecres 21/2 a les 21h hi ha la xerrada: Es pot educar sense parar boig? 

Es proposa fer la xerrada a l’aula de música, ja que el grup de BatuPINS assaja a la sala del costat. 

Així com intentar no programar activitats els dimecres per no solapar actes.  

 

G.T MOVIMENTS 

El passat dimarts 6/2 es va aprovar la nova Junta de la Coordinadora d’AMPES i AFES de Sant 

Cugat per unanimitat. La composen: Eva Tataret (presidenta), Vanessa Ballester 

(vicepresidenta),  David Anguren (tresorer) i Cristina Sabaté (secretària). 

 

Les representants del Pins proposen a la Coordinadora que faci un catàleg de recursos 

econòmics que puguin facilitar la feina a les diferents AMPES i AFES, per poder demanar 

subvencions per xerrades, materials, etc. 

 

Dijous es va tenir una reunió amb la tècnica de la FAPAC. La persona tècnica que ens correspon 

ens va entrevistar  i ens va demanar dades de l’AFA i de l’escola. Una de les seves funcions és 

assessorar-nos en tot el que necessitem. 



Les responsables del GT van demanar informació sobre la formació que tenen disponible per a 

les AFES. A la pàgina web de la FAPAC (http://www.fapac.cat/area-formacio) podem trobar la 

formació actual que s’ofereix. 

Ja s’han demanat les taules i cadires que necessitem per a la festa d’estiu. Aquesta gestió la 

coordina la Coordinadora per a totes les escoles i instituts. 

 

G.T TEMES ECONÒMICS 

Les lleixes ja s’han comprat; el romanent que ha quedat d’aquesta compra es destinarà a posar 

ventiladors per a les aules de 4t. L’AFA en paga tres i l’escola, una. Total: 1.008€  

El  pressupost per al muntatge de la rua de Carnaval era de 100 €. 

Ja s’ha rebut el registre d’associacions per fer el canvi de nom de les membres de l’AFA. 

 

G.T COMUNICACIÓ 

PINewS:  hi ha hagut molt bona rebuda. 

Tanmateix, ens ha arribat que costa trobar algunes coses, com el menú del mes.  Es treballarà 

per facilitar-ne l’accés. 

És important que les famílies busquin el PINewS a la safata de Promocions o Correu Brossa, ja 

que, de moment, és on arriba. 

 Es fa un seguiment de les obertures del mail, de moment està en un 50%. Felicitacions! 

Es demana anar alimentant-ho de notícies amb previsió. 

Web:  se n’està fent l’actualització. 

Cal anar treballant els textos dels GT i accelerar-ne el lliurament. 

 

Reunió amb l’Equip directiu de l’escola: demanen reunions mensuals post juntes de l’AFA per 

coordinar-nos i millorar la comunicació. Es demanen 3 persones: una del GT de Comunicació, 

una d’Aprenentatge i del grup q considerem oportú, segons convingui en aquell moment. 

Proposta: reunió 2 de març a les 15.00h. 

 

Avui Sona: avui dilluns ha començat a sonar. Cada setmana es passa un USB amb les 

cançons que sonaran la setmana següent. 

La selecció de les cançons es fa tenint-ne en compte el contingut , amb llenguatge no sexista, no 

violent ni sota cap mena de discriminació cap a les persones. 

 

Portes obertes: dilluns dia 5 a les 15.00h. 

Plantejament de la jornada més dinàmic.  

Es demana a l’AFA que prepari documentació per presentar aquell dia.  

http://www.fapac.cat/area-formacio


El G.T. Comunicació està treballant en col·laboració amb l’escola per al desenvolupament de la 

jornada.  

Pla anual AFA: caldrà fer-lo. Esperem que passin portes obertes i ens hi posem. 

 

Drets d’imatges dels infants 

L’AFA no té cap paper on se cedeixen els drets d’imatge dels infants específicament. Ara bé, 

l’escola sí que en té un on queden cobertes les hores lectives i  extraescolars. Per tant, entenem 

que l’AFA quedaria coberta. (S’hi adjunta el document al final de l’Acta). 

Es  pot demanar assessorament a la tècnica de la FAPAC per si cal que disposem d’un document 

específic.  

Responsable: Mònica Puig 

 

Samarretes 

S’actualitza el model. Per votació s’ha decidit: 

Arbre antic (16 a favor) / Color blanc (unanimitat)/ Lletra nova i una sola línia (Soc del Pins) (9 

vots a favor) 

 

 

 

 

 

 

 



G.T MENJADOR 

PINNova 

Es presenta a l’equip de monitoratge de menjador i lleure el Projecte d’autonomia i la  

Dinamització de lleure. L’equip es mostra receptiu davant del canvi. 

Es demana als i les monitores que decideixin com s’organitzen els canvis, formant dues 

comissions: Autonomia i Temps d’oci.  

Aquest projecte es temporitza de 2018 fins al 2020 i abarca des de P3 a 6è.  

Es començarà la part d’autonomia després de Setmana Santa. 

 

Protocol contra l’assetjament 

Arrel de la petició de l’última junta, es demana a la Laura (cap d’estudis) el protocol contra 

l’assetjament que té l’escola. El GT Menjador en fa una anàlisi i s’adona que està molt centrat al 

temps lectiu. De manera que no es pot extrapolar a les hores de lleure del migdia. 

Es decideix, per tant, fer un protocol per part de l’AFA adaptat a aquests moments de migdia.  A 

més, de cara al 3r trimestre es farà una formació als monitors i monitores referent a 

l’assetjament, i se’ls demanarà que treguin idees per tal de col·laborar en la realització d’aquest 

protocol més específic. 

Es sol·licita que hi hagi major comunicació de les incidències quant a salut o conflictes personals 

a les famílies i a l’equip docent. S’intentarà que hi hagi un registre més sistemàtic.  

 

Lleure / Esports: 

Es canviarà el contracte que l’Ajuntament  té amb Team Partners. Fins ara era concessió 

administrativa i ara serà de prestació de serveis. 

En haver-hi aquest canvi, caldrà que l’escola o l’empresa que gestiona les extraescolars de 

l’escola (Paidos) sigui qui contracti els monitors d’esport a través de Team Partners i un conveni 

amb l’Ajuntament. 

L’Ajuntament ha de passar una proposta de conveni. 

Esperem la proposta de conveni i avaluem. 

 

G.T FESTES 

Rua de Carnaval al Poble: Valoració molt positiva. A més, d’aquesta activitat han sorgit 

voluntaris i voluntàries.  

BricoPINS: aquest diumenge 25/2 a les 10h. 

El grup d’Aprenentatge s’ha unit a la comissió BricoPINS. 

Es fa una cerca de voluntaris i voluntàries a través dels grups de mares i pares de nivell. 

 



G.T APRENENTATGE 

Missió, visió i valors:  el document ja s’ha enviat a l’escola 

Revisar tema Assegurança AFA-Paidos: aquesta cobreix l’acollida per al dematí i a la tarda fins 

les 18h, així com Festes en cap de setmana dins de l’escola. 

Correspondència equip docent i famílies: vigilar ortografia 

Consell Escolar: del romanent de l’AMPA es comprarà material educatiu per treballar 

matemàtiques i llengua. Es volen comprar Chromebook. Des de l’AFA es demanarà la proposta 

educativa per treballar amb aquests dispositius.  

 

3. PRECS I PREGUNTES 

PINSapiens: criteris d’escollir els grups participants, potser es podrien modificar.  

Concert Can Coral:  GT Menjador parlarà amb la monitora de cant Coral i s’estudiarà fer el 

Concert final de Curs a l’escola. 

Correspondència equip docent – famílies: sol·licitar identificació per nivell dels correus i revisió 

d’aquesta correspondència. 

 

Data de la propera junta: 21 de març a les 21h. 

I sense més, finalitza la reunió. 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 

 

 

 

 



 

 

 


