
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

21 DE GENER DE 2019 

 

Data: Dijous 21/1/2019 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21 a 22.40h 

Número d’assistents: 10 

Bàrbara Negre, Elena Corpas, Irantzu Auzokoa, Laura Villareal, Núria Creus, Sandra Moyano, 

Carolina Carbó, Maria Vidal, Loli Repiso 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 FESTES 

• Festa d’Estiu: ens hi assegurem de tenir monitoratge i prioritzem aquest fet. Per tant, 

la Festa d’Estiu és el 25/5/2019 

• Carnaval Sant Cugat: dia 3 de març tarda hi ha la comparsa. Tots anirem iguals i la 

disfressa es farà en tallers a l’escola. 

• BricoPINS: es proposa per al 31 març 

• Cercavila gegantera escoles: diumenge 19 de maig de 10 a 13h 

• Valoració Wallapins: no va assistir gaire gent, tot i que feia goig. La idea és tornar-ho a 

fer. Ara bé, calen propostes perquè vingui més gent: fer-ho diumenge? Fer-ho conjunt 

amb d’altres escoles? Canviar de data, per a l’octubre, novembre? 

• Save the children, projecte km solidaris: es demanarà més informació al respecte per 

valorar si com a AFA hi participem. 

 

 GT APRENENTATGE:  

• Biblioteca:  la subvenció del 2018 ja està justificada, ara falta la del 2019 per justificar. 

La formació de l’Institut de la Infància al monitoratge de l’AFA està acceptada i es 

decidirà  la data i quins participants aquest dimecres dia 23. 

 

El Club de lectura al Pati de llibres va començar setmana passada amb els infants de 

cicle mitjà. Les famílies i alumnes estan molt contentes amb la iniciativa. Aquesta 

setmana començarà el cicle superior. 

 

• PINScience: 12 al 15 de març. Cal enviar-ne les propostes el més aviat possible. 



• Xerrada Escola Nova 21: el proper 6 febrer a les 18h al Casal Torreblanca es fa una 

xerrada oberta a les famílies sobre com generar confiança vers al canvi de model 

educatiu Escola Nova 21. 

 

 GT MOVIMENTS – COMISSIÓ COORDINADORA 

• Reunió de la coordinadora: no hi vam poder anar. En breu arribarà l’acta. 

 

GT MENJADOR I TEMPS LLEURE EDUCATIU - COMISSIÓ EXTRAESCOLARS 

• Conveni esports: es va assistir a una reunió amb l’Ajuntament i d’altres escoles de Sant 

Cugat per intentar esbrinar què passa si no signem el conveni. Cal entendre 

implicacions de signar i/o signar el conveni. Falta informació des de Direcció i de la 

FAPAC, de manera que necessitem saber quines responsabilitats tenim com a AFA, 

implicacions... 

Quan en tinguem tota la informació s’enviarà un resum de tot el conveni i es 

proposarà discutir-lo i valorar-lo. 

 

GT COMUNICACIÓ 

• Campanya de Nadal: donació de 512 €. Considerem que va estar fluixa la participació 

després de fer la campanya amb l’alumnat més gran. Es parlen de diferents opcions 

per al curs vinent. 

 

3.- Precs i preguntes 

• Gent que mira PINewS: sobre un 50% 

• Pare Noel al menjador per Nadal: fa falta a cicle superior? L’alumnat del 2n torn van 

demanar que també passés per al menjador, per això es va fer.  

Potser es podria fer un patge real? Altres personatges nadalencs? 

• Tió a l’escola: vigilar amb la innocència dels infants, ja que a  1r i a 4t, aquest any, va 

ser una mica caòtic i certs infants van arribar a casa dient que el tió era fals. 

 

PROPERA JUNTA: dijous 21/2/19 a les 21h 

 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


