
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

13 DE DESEMBRE DE 2018 

 

Data: Dijous 22/10/2018 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21 a 0.00h 

Número d’assistents: 10 

Anna Martí, Irma Muñoz, Bàrbara Negre, Elena Corpas, Roser Marimon-Clos, Marina Espinach, 

Xavier Cortés, Anna Gaspà, Lola Lozano 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 ACTIVITATS FAMILIARS 

• Aprovació xerrada: “I si es passen tot el dia connectats què?” 

Xerrada adreçada a les famílies la segona setmana de febrer,  dia per confirmar .  

200€ com a despesa que surt de la subvenció que rebem de l’Ajuntament per a 

activitats familiars. S’aprova. 

 

• Curs Mindfulness: comença el 14/1, hi ha 14 persones apuntades, n’hi ha 6 places 

lliures. 

 

GT APRENENTATGE 

• Projecte Biblioteca: de la subvenció rebuda de la Diputació cal gastar 1260€ durant 

aquest any i 1440 durant el 2019. Aquests diners es destinaran a fer una contractació 

externa, requisit de les bases de la subvenció, de formació (tallers per als infants, clubs 

de lectura... a l’Institut de la infància i a la llibreria Pati de llibres). A aquestes 

quantitats cal sumar un cofinançament entre l’escola (1000€) i l’AFA (2000€), en 

mobiliari i infraestructura. 

 

• Comissió Reeducació 

Es crea una nova Comissió que penja del GT d’Aprenentatge per a la necessitat de 

donar un suport i seguiment des de l’escola a nivell privat, dins del temps de migdia, a 

alumnes amb necessitats d’aprenentatge. 

 



Entenem que és un dinàmica molt beneficiosa per a tota la comunitat educativa. Com 

antecedents, es coneix una escola de Sentmenat i l’escola Joan Maragall de Sant 

Cugat. 

S’ha tingut una primera entrevista amb l’Equip directiu i val a dir que estan força 

interessades. Així mateix, s’han compromès a transmetre-ho al Claustre per tal de 

treballar conjuntament. 

 

Cada família costejaria les sessions. Aquelles famílies que necessitin acollir-se a aquest 

suport i no puguin permetre’s pagar-ho, se’ls adreçarà a demanar una ajuda al MEC. 

 

Es comenta que caldria assumir el màxim de famílies i alumnes necessitats. Així com, 

es proposa fer una enquesta a les famílies i detectar les necessitats reals. 

 

• Sincrotró Alba: s’informa que estem al número 6 de la llista d’espera, però amb moltes 

possibilitats d’entrar-hi. Aquesta setmana en sabrem alguna cosa. 

 

GT MOVIMENTS 

COMISSIÓ COORDINADORA 

La junta de la coordinadora informa que deixa el càrrec per qüestions laborals.  

S’estan renovant els estatuts i s’ha fet un GT per a tal finalitat. 

Es proposa fer un GT sobre el Decret de menjador on es fa una crida a familiars d’escoles 

expertes en temes jurídics per tal d’ajudar a treballar-hi. Si alguna persona hi està interessada, 

cal que s’adreci a l’AFA i el remetrem al GT corresponent. 

 

GT MENJADOR I TEMPS LLEURE EDUCATIU 

COMISSIÓ TEMPS DE MIGDIA: 

• Fa unes setmanes el Sr Ramon Simon, Director General d’Atenció a famílies del 

Departament d’Ensenyament, va visitar l’escola, concretament el menjador. A la 

posterior reunió van assistir l’Equip Directiu i membres de l’AFA GT menjador i  temps 

de lleure educatiu i del GT de temes econòmics. Se li presenta  el projecte de menjador 

i se li n’explica la gestió . Val a dir que va sortir impressionat per la tasca que es fa des 

de l‘AFA com a gestora del menjador. 

• Decret de menjador: hi ha un segon esborrany que millora en escreix el primer, tot i 

que hi ha molts punts pendents, ja que se li treu molta decisió a les famílies i segueix 

sense permetre l’autogestió 

Tanmateix, la setmana passada s’atura oficialment el Decret durant un curs. Per tant, 

cal seguir alerta i en contacte amb les plataformes que s’han creat al respecte. 

• Professora de cant coral: per motius laborals la Cristina deixa de ser la professora de 

Cant coral, però ens proposa una coneguda, la Sílvia Artigas, i es contracta. La setmana 

passada es fa el traspàs i ja ha començat aquesta setmana a fer les classes.  

La setmana vinent, dijous 20, es fan les Nadales al carrer. Aquest any canvia una mica 

el format i s’inicia a la Plaça Barcelona. 

 



COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

• Conveni esports: després de diferents reunions amb l’Ajuntament, l’escola i l’AFA, ja hi 

ha el conveni anual que cal signar. La idea és mantenir una sola empresa gestora, en 

aquest cas, Paidos.  

Cal aprovar el conveni, però hi ha esmenes, un pare no veu que hi hagi cap guany per  

a l’AFA en aquest nou conveni. Es demana l’opinió professional de la tècnica de la 

FAPAC abans d’aprovar-lo. Així com, es demana un annex 5 sobre mancances a les 

instal·lacions esportives de l’escola que l’ajuntament es compromet a actualitzar.  

 

GT COMUNICACIÓ 

• Status AFA-escola 

Paidos demana a l’ajuntament que millori l’enllumenat, ja que  al vespre no es veu res 

quan surten d’extraescolars les famílies. Cal que hi hagi llum al vespres que il·lumini 

cap a baix i no cap al cel. La petició de Paidos va també recolzada i signada per la 

direcció de l’escola. Se’ns demana si estem d’acord en signar també la petició. 

Resposta unànime: sí. 

• Estructura del pati:  l’escola no està disposada a fer una licitació per aquest tema, tal i 

com es va recordar des de l’AFA que cal fer amb compres d’imports elevats. Per tant, 

buscaran solucions amb un cost per sota la licitació. És a dir, s’anirà construint 

progressivament.  

• Informació famílies:  ens pregunten, com a AFA, si sentim que falta informació des de 

l’Equip directiu cap a les famílies. Considerem que hi ha hagut un gran canvi a millor i  

les animem a continuar en aquesta línia.  

 

3.- Precs i preguntes 

• Com va anar la reunió informativa de nutrició?  La valoració general de les 

organitzadores i de les persones que hi van assistir va ser molt positiva. Les ponents 

estaven molt preparades. Llàstima, però, que no es va poder acabar, ja que van 

interrompre la xerrada amb preguntes i precs, abans de que acabessin l’exposició. Es 

demana si es podria fer una altra vegada amb la informació que va quedar pendent.  

Sí que es pot fer, però abans van les informacions als grups d’alumnat. En aquestes 

xerrades es vol incidir a l’alumnat que no tolerarem cap assetjament verbal cap a les 

persones responsables del menú, ni cap als seus fills i filles, tal i com, malauradament 

ha passat. 

• Premis FAPAC:  podríem presentar el projecte PINNOVA o el Projecte biblioteca. La 

Mònica Puig s’encarrega de buscar-ne més informació sobre les bases i ho decidim. 

• Es demana al GT Comunicació quin és el criteri per enviar informació al Wapp famílies: 

el criteri és no saturar-lo. Si una informació ja s’ha enviat per correu i pel PINewS no 

s’enviarà per aquesta via. Cal tenir sempre present que és un canal de l’escola, no de 

l’AFA, per tant, no es pot saturar amb fets i esdeveniments de l’AFA. 

 

PROPERA JUNTA: 21/1/19 a les 21h 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 


