
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

28 DE MAIG DE 2018 

 

Data: Dilluns 28/5/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21-0.15h 

Número d’assistents: 14 

Anna Martí, Irma Muñoz, Dolores Repiso, Lola Lozano, Maria Vidal, Bàrbara Negre, Roser 

Marimon-Clos, Elena Corpas, Magalí Guérif, M. Àngels Balboa, Núria Piñol, Elena Carrillo, Marina 

Espinach 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. 

 

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

 

GT COMUNICACIÓ 

 Nova RGSP 

S’explica que s’ha fet una esmena a l’últim PINewS fent saber a les famílies de quina informació 

personal disposem. 

Es valora parlar amb el contacte legal que ens proporciona la FAPAC per assegurar que ho 

gestionem tot correctament i veure l’impacte que pot tenir en l’ús que fem de les dades.  

 

Temps antelació notícies PINewS 

Es demana, si us plau, enviar les notícies que es vol que surtin al PINewS de divendres fins el 

dimecres anterior a les 12 del matí com a data i hora límit.  Si s’envia després d’aquesta, sortirà 

la setmana següent. 

 

GT MENJADOR I LLEURE EDUCATIU 

Graella d’activitats 2018-2019 

Paidos ens ha presentat la graella d’activitats extraescolars per al curs 2018-2019. Com a 

novetats hi ha el karate, arts plàstiques, tallers de ciència, iniciació al tennis i guitarra. 

 

 



Resum enquesta de satisfacció 2017-2018 

Amb una participació de 232 famílies (42%) i del 30% d’alumnes, es donen els següents resultats, 

entre d’altres: 

- Tècnics: valoració molt alta 

- Contingut de les activitats: ben valorat 

- Anglès: nivell alt 

- Preus: adequats; a robòtica es creu que el preu és elevat , queda justificat amb el 

material que cal usar. 

- Iniciació esportiva: hi ha la queixa  que a l’hivern fa massa fred i la demanda que es faci 

al gimnàs. Es desestima per qüestions esportives. 

- Hi ha la queixa de massa canvis amb el professorat d’anglès.  

- Gestió de Paidos: 80%,molt bona; 20%, adequada. 

- En general les valoracions són positives. 

 

GT APRENENTATGE 

Reunió escola tema biblioteca 

Es posen en comú les propostes, els punts forts i febles de la biblioteca actual, com per exemple, 

que el fons bibliogràfic és molt antic o que l’ambient de la biblioteca no convida a llegir. S’arriba 

a la conclusió que cal incentivar la lectura, per tant cal fer un treball conjunt escola-AFA. Com? 

- Fent un espai més polivalent  

- Fer-hi dos ambients: un de treball en grup o per fer els deures i un d’ambient més relaxat 

per llegir. 

- Fer un carro de llibres per treure al pati en temps de migdia. 

- Replantejar que els infants puguin quedar-se al passadís de la planta baixa, als sofàs, a 

llegir. 

- Acabar de catalogar els llibres que hi ha i encara no estan catalogats, per al préstec. 

Què cal fer? 

- Fer un llistat de tasques i responsables, prioritzant-ne aquelles més importants. 

- Fer-hi noves distribucions de l’espai; s’hi ha ofert una mare arquitecta. 

 

Sol·licitud subvenció AFA per al projecte de biblioteca 

En relació al punt anterior s’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Barcelona per al 

projecte de la biblioteca de l’escola.  

 

Consell escolar 

Es fa saber el contingut del Consell Escolar. 

 

 

Creació de la comissió per a la Convivència i gestió de conflictes 



Es comenta que hi ha un grup de famílies interessades en començar a mirar com poden 

col·laborar amb l’AFA. Volen incidir en el temps de migdia, sensibilitzar a les famílies i 

sensibilitzar els i  les educadores.  

Com només assisteix una representant, es comenta que encara s’han de treballar objectius 

concrets per a aquesta comissió.  

 

Bricopatis: no hi ha informació nova. 

 

GT FESTES 

Festa d’Estiu 

Ja està tot preparat! Es necessita voluntariat per servir el sopar i per muntar les taules per cursos.  

També hi ha torns per al bar: de 16.30 a 19.30, 6 persones a la zona de la granja i de 16.30 a 1h, 

16 persones a la zona del gimnàs. 

 

GT MOVIMENTS 

Reunió coordinadora 

Cap al juny es farà el primer feedback entre l’Ajuntament – OMET. 

Cal estar alerta amb el nou decret de menjador, ja que se n’està tornant a parlar. 

El 20 de juny en Xavier Bonal anirà a la Coordinadora a parlar del tema de la zonificació. 

Des de la FAPAC s’ha lliurat un contacte d’advocats per fer la tutorització i seguiment del tema 

de la protecció de dades. 

 

Votació per realitzar el mostreig i anàlisi de l’aigua potable 

Per poder valorar l’estat de l’aigua que beu tota la comunitat educativa es proposa fer un 

mostreig d'aigua potable de l'escola i anàlisi en la mateixa d'asbestos. El cost final seria de 

623,97€,  això inclou el mostreig fet per un tècnic acreditat del laboratori Echevarne. 

Es passa a votar la proposta 

- Vots a favor: 7 

- Vots en contra: 1 

- Abstencions: 4 

Per tant, s’aprova la proposta.  

 

 

3.- Precs i preguntes 

Religió/valors 



Es demana a l’escola que per poder triar religió o valors a partir de 1r de primària es facin cinc 

cèntims del contingut i metodologia de cada matèria, per tal de facilitar la tria a les famílies. 

I sense més, finalitza la reunió. 

PROPERA JUNTA:  18 de juny  

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


