
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

26 DE NOVEMBRE DE 2018 

 

Data: Dilluns 26/11/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21 a 22.30h 

Número d’assistents: 23 

Irantzu Auzokoa, Ma José Murillo, Cristina Moga, Roser Juanola, Marina Espinach, Maria Bea, 

Bàrbara Negre, Toni Manresa, David Hernández, Laura Villarreal, Maria Vidal, Dolors Repiso, 

Elena Corpas, Montse Soto, Roser Marimon-Clos, Laia Ache, Carolina Carbó, Lola Lozano, M. 

Àngels Balboa, F. Xavier Cortés, Raúl Martínez, Laia Navas, Mònica Puig i Núria Creus. 

 

ORDRE DEL DIA  

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 

2. Resum de tancament del curs 2017-2018 per part de cada Grup de Treball i 

Comissions corresponents.  

3. Presentació i aprovació de la liquidació de comptes de l’exercici econòmic 

corresponent al curs 2017-2018. 

4. Presentació i aprovació del Pressupost per a l’exercici econòmic corresponent 

al curs 2018-2019. 

5. Presentació i votació de la proposta de conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Sant Cugat, l’AFA i l’escola del Pins del Vallès per a la 

promoció i la gestió del programa d’activitats físiques i esportives en horari 

no lectiu. 

6. Renovació de càrrecs de la Junta. 

7. Dinàmica de treball: propostes als diferents Grups de Treball i Comissions per 

al curs 2018-2019. 

8. Precs i preguntes. 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior. 
Aprovada per unanimitat 

 

2. Resum de tancament del curs 2017-2018 per part de cada Grup de Treball i 

Comissions corresponents: es visualitza un vídeo amb les activitats realitzades en el 

curs 2017-18 pels diferents Grups de Treball i Comissions corresponents.  

A més, s’hi adjunta un resum per escrit amb tots els objectius plantejats a l’inici de 

l’activitat de l’AFA i les realitzades per cada GT i Comissió. 

 

3. Presentació i aprovació de la liquidació de comptes de l’exercici econòmic 

corresponent al curs 2017-2018. 

4. Presentació i aprovació del Pressupost per a l’exercici econòmic corresponent 

al curs 2018-2019. 
S’explica que hi ha comptabilitats diferenciades: menjador/AFA. 

A nivell econòmic no hi ha variació en la comptabilitat, ni a l’AFA ni al menjador. 

Es presenten balanços del curs 2017-18 tant de menjador, com d’AFA, així com el 

pressupost del curs 2018-19.  

En el pressupost de l’AFA del curs 2018-19, s’hi inclou el Projecte biblioteca. 



S’aproven, per unanimitat, els comptes del curs 2017-18 i el pressupost de 2018-19, 

tant de menjador, com d’AFA. 

 

5. Presentació i votació de la proposta de conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Sant Cugat, l’AFA i l’escola del Pins del Vallès per a la 

promoció i la gestió del programa d’activitats físiques i esportives en horari 

no lectiu. 

A causa d’una manca d’informació per part de l’Ajuntament, es decideix deixar 

aquest punt per a la propera junta, el mes de desembre. 

 
6. Renovació de càrrecs de la Junta de l’AFA 

Grup de treball de Moviments: la Maria Vidal marxa i la substitueix la Irma Muñoz. 

Grup de treball de Comunicació: la Montse Soto ho deixa i prenen els càrrecs en Raúl 

Martínez i la Laia Navas. 

Grup de treball de Temes econòmics: marxa la M. Àngels Balboa com a tresorera i la 

substitueix la Lola Lozano. S’agraeix sincerament a la M. Àngels tota la seva dedicació 

com a tresorera de l’AMPA i de l’AFA durant 6 anys. Li volem agrair des de la Junta de 

l’AFA que ens acompanyés durant el nostre primer any, assessorant-nos i posant en 

marxa el que serà a partir d’ara la nova tresoreria. Moltes gràcies, M. Àngels, ha estat 

realment un plaer. 

Es voten i s’aproven tots els nous càrrecs per unanimitat. 

 

7. Precs i preguntes 

• Es demana al GT de Menjador quan es realitzarà la formació de nutrició als nens 

i nenes? 

S’intentarà  que abans de Nadal se’n faci a cicle superior. 

 

• El dia sense pilota és sense cap pilota o només sense la pilota de futbol? 

El dia sense pilota és sense cap pilota. 

 

• Per què només es fan certs esports i no s’està obert a altres? 

La limitació d’esports com a extraescolar es deu a la limitació de pistes de la 

pròpia escola. 

 

• Hi ha una queixa pel fet de passar vídeos en horari lectiu per omplir espais sense 

cap tipus de criteri. 

Des de l’AFA s’ha parlat amb l’escola dues vegades d’aquest tema. 

L’AFA es compromet a tornar-n’hi a pa. 

També es compromet a revisar què es fa durant el temps del migdia, per exemple 

quan plou.  

S’explica que l’AFA s’ha inscrit al Film Club, on es poden trobar pel·lícules 

educatives per temàtiques. 

 

• Quinto de Nadal organitzat per les famílies de 6è. 

Dues mares de 6è ens expliquen que s’organitzarà un Quinto el dia 15 de 

desembre, després del Wallapins, fent així la celebració d’un dia de Nadal. 

S’explica que els nens i  nenes de 6è seran els qui cantin els números. A més el dia 



10 hi haurà un taller de com cantar-lo i durant la setmana s’organitzaran activitats 

perquè els infants coneguin què és el Quinto. 

Els premis seran simbòlics, donacions de comerços del poble i  paneres. 

 

 

RECORDEM LA PROPERA JUNTA DE L’AFA: 13/12/18 A LES 21h 

 
 
 
 
Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


