
 

 

ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

18 DE JUNY DE 2018 

 

Data: Dilluns 18/6/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21h 

Número d’assistents: M. Àngels Balboa, Elena Corpas, Elena Carrillo, Núria Creus,  

Roser Marimon-Clos, Sandra Moyano, Laia Navas, Irantzu Auzokoa, Irma Muñoz i Bàrbara 

Negre. 

 

 

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. ECONOMIA 

• Aprovació de les quotes del curs 2018/2019: menjador (menú) i AFA (quota anual 
família i socialització de llibres) 

Menjador: 

Fix 123 €/mes per 9 quotes 

Quota infant dia: 7,50 €/dia 

Adults / altres (servei monitoratge) : 4 €/dia 

Votació: s’aproven quotes per unanimitat. 

AFA: 

Quota AFA: 32 € família /any 

Quota llibre socialitzats 23 € infant /any 

Votació: s’aproven quotes per unanimitat. 

 

• Valoració de la proposta: descompte a la quota de menjador per a famílies nombroses 
i monoparentals. 

Votació: 4 a favor, 6 abstencions, 1 contra 

Quin tipus de descompte? 



A: 5% per infant (estigui o no a l’escola)  

Votació: 5 a favor, 6 abstencions 

B: 5% per infant si els 3 infants  estan a l’escola 

Votació: 4 a favor, 3 abstencions 

S’acorda doncs, fer un descompte d’un 5% per infant a la quota de menjador per a les 

famílies nombroses i monoparentals. 

 

• Llista de llibres (Paidea) 
 
La Laura R. passarà llista de llibres a Paidea.  

Enviarà un correu a les famílies de manera que qui no els vulgui caldrà que ho digui 

explícitament. (Esmena: això es diu a Junta però finalment es decideix gestionar-ho 

directament amb la llibreria) 

Fer arribar a les famílies la informació dels diners que ens estem estalviant gràcies a la 

socialització dels llibres.   

 

G.T MOVIMENTS 

• Reunió amb l'Ajuntament del projecte NewTREND. 
Geofit: continuació del Newtrend. L’escola Pins del Vallès també hi està involucrada.  

Pretén usar aigües de 70m de profunditat per ús d’aigua calenta a l’hivern per calefacció, i 

aigua tèbia a l’estiu per refredar. 

Newtrend: s’inicien ja les obres/canvis de: 

Fotovoltaiques 

  Plaques aïllament 

  Substitució de calderes 

  Substitució de finestres 

El 20 juliol hi ha reunió de 9.00 a 14.00h on s’explicarà tot això. 

• Mostreig de l'aigua. 
Aigua per beure: demà es farà el mostreig de l’aigua per descartar presència d’asbests. 

 

G.T APRENENTATGE 

• Proposta de la Setmana bio 
AFA i escola han decidit presentar-nos a la subvenció de la setmana bio per fomentar els 

projectes que ja estem treballant com l’hort, la granja i l’alimentació ecològica. 

 

 



• Projecte Biblioteca  
S’estan visitant altres biblioteques públiques de Sant Cugat per agafar idees. 

S’ha sol·licitat una subvenció per ajudar a fer canvis de la biblioteca. 

L’escola i l’AFA hi estan treballant conjuntament. 

 

G.T FESTES 

• Valoració Festa d’Estiu  
En general la valoració de la festa és molt positiva. 

Revisar qualitat i quantitat del sopar d’adults. 

• Preparació Wallapins 
Mercat de 2a mà del Pins: setembre /octubre 

 

G.T MENJADOR 

• Valoració concert cant coral 

Valoració molt positiva,  excepte que la gent no es va quedar fins el final i a la Coral la 

Pinya no hi havia ningú. 

• Difusió contractació pedagog/a-educador/a 

Canviar el perfil d’administratiu de la Isabel, que es jubila,  a una persona amb un perfil  

professional de pedagog / educador, durant unes 20 h/setmana. 

• Proposta per a nous contractes 

Pagar a la Cristina, monitora de Cant Coral, els objectius acordats, ja que s’han assolit amb 

èxit. 

Proposta:  A partir d’ara el salari del nous contractes:  sou + objectius.  

Votacions: a favor, 9; en contra, 2. 

Proposta acceptada. 

Els objectius s’han de fixar a principi de curs i han de ser el màxim de clars i quantificables. 

 

G.T COMUNICACIÓ 

• Temes últim PINewS (volem fer-hi alguna cloenda especial?) 
En el darrer PINewS s’explicarà un resum del que s’ha aconseguit en el  Pinnova  

 

• Resum status AFA - Equip directiu (29 maig) 
S’expliquen tots els punts parlats a la reunió   
 

• Valoració any i temes pendents per al curs vinent (actualització continguts web, revisió 
documentació, noves propostes Nadal....) 

Revisar tipus de comunicació. 

Es comenta la necessitat de revisar continguts dels GTs durant l’estiu.  



 

• Contractació advocats per a l’adequació RGPD 
Es contractarà servei d’ advocats per garantir seguiment d’aquesta normativa. 

• Revisió de la documentació per a la inscripció a P3 i subscripció dels associats i 
associades a l'AFA 

Es treballaran tots els documents per unificar-los i detallar les noves quotes.  

 

3. PRECS I PREGUNTES 

Per parlar amb l’escola: 

Remarcar horaris lectius. 

Entrada i sortida amb cotxes de l’espai “escola” 8:50 - 16:50 i ús dels cotxes (es pot pujar el 

cotxe fins a dalt en horari extraescolar?) 

Sopar AFA – escola: 

La data i tipus de sopar de final de curs escola-AFA es decidirà a principi de curs. 

Atenció telefònica:  

Dotar de línia específica a l’AFA: mòbil o fix. 

Projecte convivència escola 

L’escola ja té un projecte de convivència on hi participen famílies de l’escola. 

Sortides 

Demanar al claustre la valoració econòmica de les sortides i revisió quotes. 

S’estudiarà  l’opció de donar pícnic a les  sortides. 

Activitats migdia 

Valorar fer altres activitats a banda de Cant Coral i Escoles esportives. 

 

I sense més, finalitza la reunió. 

PROPERA JUNTA:  20 de setembre a les 21h.  

 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 


