
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

22 D’OCTUBRE DE 2018 

 

Data: Dijous 22/10/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21 a 0.15h 

Número d’assistents: 14 

Anna Martí, Irma Muñoz, Bàrbara Negre, Elena Corpas, Mª José Fernandez, Roser Rodríguez, 

Sandra Moyano, Irantzu Auzokoa, Èric Mayans, Roser Marimon-Clos, Marina Espinach, Xavi 

Moles, Carolina Carbó 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 APRENENTATGE 

• Presentació de la proposta “sessions de reeducació” 

SLI, Servei Logopèdic Interdisciplinar, ve a la junta a donar-nos informació sobre com 

treballen. La idea és presentar un projecte des de l’AFA cap a l’Equip directiu per fer 

sessions de reeducació en horari de migdia. 

Des de l’escola Joan Maragall s’està treballant en la mateixa línia, de manera que es 

considera oportú treballar conjuntament. A més, es comenta la necessitat de tenir en 

compte, en aquest projecte, aquelles famílies que, per qüestions econòmiques, no 

poguessin pagar aquest servei, en cas de necessitar-lo. 

 

• Reunió amb l’escola 

Es demana, des de l’AFA a l’Equip Directiu (ED), el protocol de detecció de Necessitats 

Educatives Especials (NEE). L’ED l’explicarà en la propera reunió del 7/11, dirigida a 

totes les famílies del Pins del Vallès. 

 

• Projectes de ciència 

S’han passat totes les propostes de participació i l’ED a tot el claustre docent. 

Tanmateix, no tenim retorn d’informació per part seva. 

 

• Estructures del pati 

S’ha traslladat la voluntat de l’AFA a l’ED. De moment no en sabem res més. 

  

• Projecte biblioteca 

- De la subvenció demanada a la Diputació, encara no en tenim informació. 



- El proper 9/11 hi ha una reunió AFA – biblioteca escola. 

- Hi ha una mestra jubilada que està interessada en participar en el projecte 

biblioteca. 

- Remodelació biblioteca: s’està adequant l’espai segons les demandes del 

professorat que hi treballa, també tenint en compte l’objectiu de motivar per 

la lectura l’alumnat. A més a més, s’estan descatalogant aquells llibres més 

vells o repetits i posant-hi de nous.  Aquells llibres o contes que es treuen de 

les lleixes de la biblioteca s’aprofitaran per muntar la bibliopati. 

- Tornen els contacontes familiars o alguns contacontes temàtics per part 

alumnes de 6è. 

 

GT MOVIMENTS 

COMISSIÓ COORDINADORA 

• Decret de menjador 

En el mateix moment que es desenvolupava la junta, un grup de persones assistia a 

una reunió de la Coordinadora d’AMPEs amb una membre de la FAPAC. 

Tot i així, es fa un resum del moment en que estem: 

s’entén que el Decret de menjador no acceptarà l’autogestió, per part de les AMPES o 

AFES, com és el model del Pins del Vallès.  

 

Paral·lelament, s’està creant una ILP des de la plataforma SOS MENJADORS per 

mantenir l’autogestió dels menjadors des de les AMPES o AFES. 

 

Amb el nou decret caldrà que, amb les propostes de gestió, es faci un concurs públic. 

Per poder presentar-s´hi, hauran de ser empreses o cooperatives. L’AFA, com a tal, no 

es podria presentar, però sí que podria col·laborar en la redacció dels plecs del 

concurs. 

 

Allò que ens beneficia amb el nou decret és el fet que es podrà fer un concurs públic 

per cada escola, i no per municipi. 

 

Des de l’AFA ja s’està treballant amb l’ED, tot i que no som conscients de tot el que 

representa. Per això, des de l’AFA es demana als familiars del Pins del Vallès algú que 

puguin col·laborar i assessorar davant d’aquesta nova realitat imminent. 

 

 

• Proposta patis oberts 

Hi ha sobre la taula la proposta d’obrir els patis de les escoles, fora d’horari escolar, al 

poble.   

Des de l’AFA no hi ha consens davant d’aquesta proposta, per una part es veu com una 

oportunitat  i per altra banda, un inconvenient. Es considera que és una escola amb un 

entorn molt particular, tenim una pineda que cal mantenir neta per evitar la presència 

de rosegadors, es vol incorporar mussols per una qüestió d’ecosistema... alhora tenim 

una pista de futbol, bàsquet i patinatge ideal per compartir. 

Es demana, si fos el cas d’obrir els patis, un manteniment i persona responsable.  

  



 

• Reunió regidora 

- Demanar una persona gestora per assessorar sobre el tema del Decret de 

menjador. 

- Disminuir les ràtios de piscina, ja que es consideren inadequades si es vol 

acomplir l’objectiu que els nostres infants aprenguin a nedar. 

- Demanar que els camions de deixalleries entrin a l’escola fora de les entrades i 

sortides dels infants i familiars.  

 

COMISSIÓ MEDI AMBIENT 

• Analítica de l’aigua: els resultats són del tot positius, tenim una aigua molt neta. 

  

GT MENJADOR I TEMPS LLEURE EDUCATIU 

COMISSIÓ TEMPS DE MIGDIA: 

• Sessions formatives sobre alimentació 

El proper 12/11 es realitzarà una reunió formativa on estan totes les famílies 

convidades. Es parlarà de:  

- recomanacions nutricionals 

- explicacions del canvi de menú 

Es farà un petit tastet i s’elaboraran textos explicatius per al PinsNews. 

Dimecres 24/10 es realitzarà una formació per al monitoratge i un altre dia, per 

confirmar, al Claustre docent. 

*Una mare exposa el tema del petit mos a Educació Infantil. Considera inadmissible 

donar cada dia un parell de bastonets als infants, ella diu tenir-ho resolt sota la 

indicació pediàtrica. Demana que des de l’AFA es demani que cada família porti el que 

consideri per al seu fill o filla o demanar un augment dels dies on es reparteix fruita.  

Es comenta al respecte que no caldria repartir el petit mos, ja que els infants haurien 

de venir a l’escola ben esmorzats de casa, que és una qüestió de bons hàbits 

alimentaris.  

Es porta a votació el tema d’oferir bastonets a EI: 6 vots a favor; 3 en contra; 4 

abstencions. (Un dels assistents ja havia marxat en aquest moment) 

Es porta a votació el fet de fer una valoració econòmica per augmentar els dies que es 

menja fruita: 13 vots a favor. Puntualització: a infantil i a primària. 

 

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

• Conveni Ajuntament: queda pendent  

• Aplicació romanent subvenció esports:  queda pendent 

• Resum primera reunió: enguany s’han proposat 5 activitats noves que han tingut molt 

bona acceptació. Algunes activitats es mantenen i d’altres augmenten les inscripcions. 

Ioga i multiesport individual, s’anul·len per manca d’interès.  



Hi ha hagut 622 inscripcions  

• Petició per crear la Comissió dels casals d’estiu. 

 

 

 

GT FESTES  

• Wallapins 

Dissabte 15/12 de 11 a 16.30, mercat de 2a mà, obert. 

Durant el dia hi haurà activitats per a la quitxalla, batucada, dinar de carmanyola, 

proposta de cantar nadales des de cant coral i s’acaba la jornada amb un Quinto de 

Nadal a càrrec dels grups de 6è, de 18 a 22h. 

 

• Dates festes anuals 

Propostes provisionals 

- Wallapins: 15/12/19 

- Carnaval: 2-3/3/19 

- Bricopins 31/3/19 o 7/4/19  

- PinSapiens: 26/4/19 

- Festa d’Estiu 8/6/19 

GT COMUNICACIÓ 

• Status AFA-escola 

Valoració de les enquestes a les famílies, molt positives. 

Els punts per millorar coincideixen amb els que van dir el claustre docent. 

 

Els cotxes ja no entren i surten en horari d’entrades i sortides de familiars amb infants. 

 

Reunió famílies: 6/11/2018 

 

Qui pot anar al Consell Escolar Municipal (CEM)? Cal saber el dia i l’hora, pendent 

 

Feedback positiu davant dels canvis de menú. 

 

• Campanya de Nadal 

Es vota si es vol fer loteria de Nadal o acció solidària: per unanimitat,acció solidària 

3 Propostes i les responsables que aportaran informació: 

- TEA Sant Cugat: Bàrbara 

- Poble saharauí: Mònica Puig 

- Com a casa, Vall d’Hebron: Elena Carrillo 

Amb la possibilitat que l’alumnat de 5è o 6è escullin una de les tres propostes. 

 

Panera de Nadal per als treballadors i treballadores: unanimitat a favor. 

 

• Renovació domini afadelpins.cat: unanimitat a favor. 

 

• Preparació Assemblea: CANVI DE DATA 26/11 a les 21h 

Proposta: fer grups de treball dinàmic referent al Decret de menjador. 



Responsables de preparar-la: Elena Corpas, Roser Marimon-Clos i Mònica Puig. Obert a 

qui vulgui. 

 

 

GT ECONOMIA 

• Propostes estoc samarretes model antic: vendre-les al Wallapins més econòmiques. 

 

GT ACTIVITATS FAMILIARS 

Un pare de l’escola ha de fer un treball pràctic sobre mindfullness, necessita 20-25 persones de 

gener a març una hora, una hora i mitja. S’oferirà l’activitat a les famílies sense cost econòmic, 

però amb compromís de seguir totes les sessions. 

 

3.- Precs i preguntes 

Proposta de revisar els contractes del personal i fer un estudi econòmic per tal de modificar 

alguns contractes. 

 

 

 

 

PROPERA JUNTA: 13/12/18 

 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


