
 

 

ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

22 DE MARÇ DE 2018 

 

Data: Dilluns 22/3/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21.17h 

Número d’assistents: 14 

Sandra Moyano, Lola Lozano,  Roser Rodriguez,  Irantzu Auzokoa, Maria Vidal, Barbara Negre,  
Elena Carrillo, Mª Angels Balboa, Monica Aisa, Toni Manresa, Elena Corpas, Anna Gaspà,  Laura 
Vallès, Marina Espinach 
 
 

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 

Esmena: la samarreta presentada no era l’aprovada. Actualment  ja està actualitzada a la web. 

Aprovada, doncs, l’acta de la junta anterior. 

 

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

 

G.T FESTES 

Festa d’estiu: està datada per al 9 de juny. La Comissió de Festa d’Estiu sol·licita aprovar 

el canvi de model. 

▪ No es realitzaran equips. 

▪ Es faran diferents activitats, tipus festa major. 

▪ No cal que les nenes i nens facin totes les activitats. 

▪ Es necessiten voluntaris per fer propostes i realitzar les activitats. 

▪ Hi haurà concurs de cartells, amb temàtica lliure i jurat de mestres. 

S’aprova per unanimitat. 

Festa gegantera: la Comissió Festa Gegantera informa que s’està creant una Colla de 

Gegants 

▪ Es renovaran el Drac i l’Àliga. 

▪ El Lluc i la Pepa passaran de capgrossos a gegants i se’ls posaran potes i 

rodes per sortir a cercavila. 



▪ Primera Sortida programada: 26 Maig a les 17h a Rubí dins del marc de 

la Festa Gegantera Escolar.  

 

G.T. MOVIMENTS 

Zonificació: enguany es continua amb les dues zones de preinscripció que hi havia fins 

ara.  

 

G.T MENJADOR 

Projecte Pinnova: projecte destinat a millorar l’autonomia de les nenes i nens de 

l’escola, començaran a servir-se els àpats elles i ells mateixos. 

▪ S’han començat les proves. 

▪ Inici de tots els grups després de Setmana Santa. 

▪ També hi haurà canvis al lleure. 

Cant Coral 

▪ Colònies: a partir de 1r, 5-6 maig. 

▪ Concert: 25 de maig a les 18.30h. La ubicació està pendent de 

confirmació per l’Auditori de l’Avenç. En cas de no tenir disponibilitat, 

es faria al gimnàs de la nostra escola. 

Proposta Renovació i Jubilació Administrativa AFA 

▪ S’informa que a finals de curs la nostra administrativa, la Isabel, es 

jubilarà. 

▪ A causa  dels canvis organitzatius d’aquest curs on l’escola passa a 

gestionar el cobrament i seguiment dels rebuts de les sortides, 

s’informa que el volum de tasca administrativa que desenvolupava ha 

baixat i es proposa canviar el perfil de la vacant d’administrativa per un 

perfil més tècnic (pedagoga / pedagog) com a reforç de les activitats de 

migdia que es gestionen des de l’AFA. 

S’aprova per unanimitat. 

Moviments organitzatius del monitoratge 

▪ S’ha reubicat un monitor per reforçar un grup classe amb necessitats 

especials. 

▪ Hem tingut la baixa d’una monitora i s’ha cobert amb un monitor que ja 

havia estat anteriorment a l’escola. 

Revisió documents d’inscripció P3 AFA: s’està estudiant  actualitzar les necessitats 

específiques dels infants com  al·lèrgies, intoleràncies, malalties diagnosticades 

posteriorment, etc. amb l’objectiu de millorar el servei de migdia, adequant-nos a les 

necessitats de cada infant.  



Es traspassarà aquesta informació al nostre gestor d’extraescolars, per tal que també 

s’hi puguin adequar. 

 

GT COMUNICACIÓ 

Portes Obertes: valoració positiva pel centre, nous pares i AFA. 

S’ha realitzat una enquesta de satisfacció, on han participat 22 famílies valorant com a 

tret més positiu l’entorn i, com a més negatiu, les instal·lacions. 

Es linkarà el vídeo de l’escola al Newsletter d’aquesta setmana. 

 

Revisió lingüística comunicacions AFA: es recorda la necessitat que tota comunicació 

AFA passi primer per correcció lingüística. 

 

Samarretes: ja han arribat les noves samarretes. 

 

Resum reunió estatus AFA – Equip directiu 

▪ Portes Obertes: ja comentades. 

▪ En breu es passarà una enquesta de la Direcció a les famílies. 

▪ Es demana el protocol de l’escola pels casos de TDAH: no hi ha protocol 

específic, s’utilitza el Protocol d’Atenció i Seguiment a Alumnes amb 

Necessitats Educatives Especials. 

▪ Nou Projecte de Biblioteca: hi haurà representats de les famílies. La 

nova comissió es coordinarà amb els GT Menjador i lleure i GT Activitats 

familiars. 

G.T ACTIVITATS FAMILIARS: s’informa que s’està treballant una xerrada sobre “Finances 

Domèstiques”. 

Es valora molt positivament la xerrada del 21.3.18 sobre TEA. 

S’informa que s’aplicaran les subvencions de l’Ajuntament per poder disposar de pressupost per 

continuar amb les xerrades a famílies. 

 

Nou conveni extraescolars 

S’hi continua treballant des de GT Moviments i GT Menjador i lleure. 

S’informa que s’està treballant l’esborrany de conveni de l’ajuntament amb dos objectius: 

- No afectar l’actual gestió de contractació per les famílies. 

- El conveni sigui el mateix per a totes les escoles de Sant Cugat que vulguin acollir-se. 

S’han mantingut reunions amb Direcció i Paidos, com a gestor actual del servei. 



Pendent: reunions de Coordinadora d’AFAs de Sant Cugat i valoració jurídica de la FAPAC.  

 

PROPERA JUNTA: a causa dels diversos festius en dilluns de l’abril, es tornarà a realitzar en 

dijous. 

Data de la propera junta: 26 d’abril a les 21h. 

I sense més, finalitza la reunió. 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 

 

 

 

 

 

 

 


