
 

 

ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

26 D’ABRIL DE 2018 

 

Data: Dilluns 26/4/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21.00h 

Número d’assistents: 13 

Anna Martí, Irma Muñoz, Dolores Repiso, Lola Lozano, Maria Vidal, Montse Soto, Bàrbara 

Negre, Núria Creus, Irantzu Auzokoa, Roser Marimon-Clos, Elena Corpas, Laia Navas, Roser 

Juanola. 

 

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 

 

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

 

G.T MOVIMENTS 

Reunió coordinadora:  

S’ha aturat el tema de modificar el funcionament de l’OMET. L’any que ve s’estudiarà i si 

s’aplica serà de cara al curs 2019-20. 

La coordinadora va demanar que des de cada escola es fes un llistat d’obres pendents, de 

manera que, des de la coordinadora, es fes pressió perquè s’inverteixi per igual i en funció de 

les necessitats a les escoles del municipi. 

S’ha demanat a Direcció el llistat d’obres per poder fer-lo arribar a la Coordinadora. Se 

sol·licitarà a l’AMPA anterior el llistat que ja s’havia fet. 

 

G.T COMUNICACIÓ 

Pla anual de l’AFA: 

Cal tenir el pla anual de l’AFA pel 14 de maig. 

Es decideix agafar de base el pla de l’antiga AMPA i la proposta de l’AFA nova. El grup de 

Comunicació passarà el document del pla de l’AMPA anterior i base de word per fer el nou pla. 

Cada grup de treball realitzarà les aportacions sobre aquest word. 



Reunió amb Paidos: 

L’AFA té un conveni signat amb Paidos per realitzar extraescolars i casals. L’AFA pot demanar a 

Paidos peticions tant a nivell d’extraescolars, com de casals. És bo col·laborar plegats per 

decidir sobre tipus d’extraescolars i casals que les famílies de l’escola demanen. 

S’acorda de demanar a la FAPAC  assessorament als serveis jurídics per establir si estem ben 

coberts a nivell d’assegurança. Ja que, probablement, s’estigui sobreassegurat: escola, AFA, 

Paidos... 

Inscripcions a la Marxa, al Cros, etc: 

Fer més difusió d’aquests esdeveniments i explicar què són. Fomentar la participació a nivell 

d’escola. 

 

G.T  MENJADOR 

Colònies Cant Coral 

Les colònies de Cant Coral seran 5-6 de maig. Hi ha 44 inscrits, menys que l’any passat. 

Concert de Cant Coral 

Es farà a l’escola Avenç el 8 de juny a les 18.30h. 

Les despeses que comporten aquest concert són: lloguer pianista, monitors, flors i detall per a 

l’escola Avenç que cedeix el teatre. Preu entrada 3€/persona. Amb el que es recapta, es 

cobreixen despeses. Es reserven 2 entrades per família, si una família en vol més, s’apuntarà 

en una llista. Si sobren entrades es repartiran segons l’ordre de la llista. 

Valoració inicial projecte autonomia 

D’entrada el monitoratge  està content de la implantació d’aquest projecte. 

Els infants paren taula, es serveixen, desparen i netegen. 

Es proposa realitzar de cara a inici del curs vinent una reunió amb les famílies  per explicar el 

projecte d’autonomia i canvis de menú. Una opció és incloure el punt a les reunions inicials de 

cada curs en la presentació de l’AFA. 

 

G.T FESTES 

Festa d’Estiu: s’està demanant pressupost per fer la Festa d’Estiu segons l’acordat a la darrera 

junta. 

Gegants: s’estan arreglant 2 capgrossos de l’escola i el 26 maig se sortirà per Rubí. S’està 

mirant si el grup de batucada pot unir-se a la trobada. 

 

G.T APRENENTATGE 

PinScience: es farà la setmana que ve.  Cada curs realitzarà entre 3 i 6 tallers. Es dedica la 

setmana a l’Stephen Hawking. 



Newtrend: projecte europeu d’eficiència energètica on hi participa l’Ajuntament de Sant 

Cugat. S’han triat 3 edificis per fer accions de millora d’eficiència energètica i un d’ells és 

l’escola Pins del Vallès. Tota la comunitat educativa formarà part del projecte. Certes obres es 

volen realitzar durant aquest estiu. 

 

3.- Precs i preguntes 

Hi ha prevista una reunió divendres 27 entre l’Equip directiu i l’AFA per parlar de l’enquesta 

escola i famílies; es vol demanar a les famílies l’opinió sobre infraestructures, pla educatiu, etc. 

Aparcament:  

S’acorda fer un escrit de queixa a l’Ajuntament i Policia Local sobre l’ús abusiu de 

l’aparcament: cotxes aparcats que no són de la comunitat educativa i l’ús invasiu de cotxes que 

haurien d’estar a dipòsits municipals. A la reunió del 27 es demanarà a l’Equip directiu si estan 

d’acord a signar conjuntament l‘escrit. 

Projecte Intergeneracional 

Es proposa estudiar si a l’espai de migdia o d’aula es podria fer alguna proposta d’activitat amb 

relació intergeneracional.   

Wallapins:  

Es vol instaurar un  mercat de 2a mà al Pins. Properament s’enviarà alguna comunicació a les 

famílies perquè reservin material en cas de voler participar-hi. 

Bricopatis: 

L’Ajuntament s’ofereix per donar un cop de mà en el canvi de patis. 

Subvencions DIBA: 

Ha sortit una convocatòria on s’obre la possibilitat de sol·licitar d’una subvenció a través de 

l’AFA per a algun projecte educatiu. Es parlarà amb direcció el dia 27 i s’estudiarà si hi 

presentem un projecte.  

 

PROPERES JUNTES: 28 de maig i 18 de juny  

I sense més, finalitza la reunió. 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


