
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

28 DE FEBRER DE 2019 

 

Data: dilluns 28/2/2019 

Lloc: escola Pins del Vallès 

Hora: 21h 

Número d’assistents: 9 

Ignasi Pifarré, Irma Muñoz, Elena Corpas, Roser Marimon-Clos, Dolores Repiso, Bàrbara 

Negre, Lola Lozano, Elena Carrillo i Anna Gaspà. 

 

ORDRE DEL DIA  

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta anterior  

2.- Pla de treball dels 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 

Portes obertes el proper 12 de març a les 15h. 

Es repeteix el format del curs passat, però reduint el nombre d’estacions. Enlloc d’una 

estació per AFA i una altra per a Menjador, cal unificar-les en una de sola. 

Preguntes concretes: 

Qui vindrà a explicar les diferents estacions? Cal demanar voluntaris i voluntàries. La 

data coincideix amb la Setmana de la Ciència i moltes de les persones presents estaran 

fent tallers.  

Es repeteixen els cartells de l’any passat? La Comissió de Temps de Migdia revisarà els 

d’aquesta part. S’enviaran tots al grup de l’AFA per veure si cal modificar-ne res. 

Hi haurà tastet? S’hi proposen coca i truites (queda pendent de parlar-ho amb la Laura 

R. i veure disponibilitat de cuina)  

 

GT MENJADOR I LLEURE EDUCATIU 

Comissió de Temps de Migdia  

L’hort i la granja 

El Ricard va ser nomenat a les llistes d’Ensenyament i va decidir marxar. 



S’han rebut més de 50 CV de candidats i candidates. Es va fer una selecció de CV i es van 

fer dues rondes d’entrevistes per part de la Comissió i la Coordinació de Temps de 

Migdia. Les tres candidates que més van agradar van tornar ser entrevistades amb la 

presència de la direcció de l’escola.  

Finalment es contractarà la Carlota Gutiérrez, que començarà d’aquí a tres setmanes. 

 

Cant coral  

El concert serà el 31 de maig.  

Es comenta fer-ne les colònies el  4 i 5 de maig, tot i que és el mateix cap de setmana 

del PINSapiens). 

 

Altres  

Es comenten les queixes que s’han rebut de tres famílies pels menús, se les citarà a 

l’escola amb la direcció i la dietista per donar-los resposta. 

Es comenta també, per part de les famílies que se’n queixen, que la valoració de 8.5 

sobre 10 sobre els menús és anterior a les noves recomanacions nutricionals de la 

Generalitat.  

 

Comissió Extraescolars 

Conveni esports 

Es tornen a valorar els pros i els contres del conveni. Queden molts interrogants, però 

ja hem intentat resoldre’ls moltes vegades. L’informe que es va demanar a la FAPAC és 

positiu. 

Votem: 5 a favor, 0 en contra, 3 abstencions. Queda aprovat signar el conveni. 

 

Monogràfic 

Paidos farà les properes setmanes un taller de teixim en família. Se n’enviarà informació. 

 

GT APRENENTATGE 

Comissió Biblioteca 

Projecte subvencionat per la Diputació (cost total: +/- 6.000 €) 

L’objectiu del projecte és incentivar la inclusió mitjançant la lectura seguint aquests 3 

punts: 



1. Dinamització dins i fora de l’aula. 

2. Remodelació de la biblioteca. 

3. Treballar la dislèxia. 

Subvenció Diputació (2.700€): 

Club de lectura del Pati de Llibres 

Formacions de l’Institut de la Infància: 

• S’ha fet una formació del llibre il·lustrat on van assistir bàsicament 

mestres. 

• Hi ha prevista una formació de dinamització al pati (monitoratge i 

professorat). 

• Hi ha prevista una formació sobre la inclusió (monitoratge i professorat). 

 

Part del sou de l’Eugènia (300€), educadora de la biblioteca. 

Projecte sobre la dislèxia (900€), encara estar per començar. 

L’AFA  hi posa 2.000€ destinats a la remodelació de la biblioteca: canvi del terra, pintures 

i algun moble. 

L’escola hi destina (oficialment) 1.000€. 

 Hi està inclòs el projecte de Conte contes dels divendres, que es reprendran al març, un 

cop finalitzada la remodelació. 

Hi ha un projecte de maleta viatgera d’intercanvi de recomanacions de llibres entre el 

Pins del Vallès i el Joan Maragall. 

Es proposa que el 23 d’abril seria un bon dia per fer la inauguració de la biblioteca amb 

les famílies.  

Es comenta també que en un parell d’anys es jubila l’Eugènia (actual bibliotecària). Es 

proposa no esperar a la seva jubilació per buscar un relleu, sinó fer-lo de forma gradual. 

Es valoraran els perfils dels educadors i educadores que faran les formacions del 

projecte de biblioteca i se’n començarà a estudiar possibilitats. 

 

Comissió PINScience 

Es desenvoluparà el 12-13-14 i 15 de març. Els tallers ja estan tots lligats i l’horari 

enllestit. Hi ha entre 3 i 6 tallers per curs. Es demanaran voluntaris i voluntàries i el 

material necessari a través de les mares de nivell. 

 

Consell escolar: queda pendent per a la propera junta. 

 



Comissió Reeducació  

Es reuneix amb l’Equip directiu on s’explica que el programa de la Vall d’Hebron és 

detectar infants que necessiten una reeducació específica. Des de la Comissió es va 

proposar que una empresa externa  pogués oferir la reeducació en temps de migdia 

dintre del recinte escolar per tal de facilitar la conciliació amb la vida diària per part de 

l’alumnat amb aquestes necessitats. L’escola no veu clar que una empresa externa 

vingui a fer-ho a l’escola.  

S’estudiaran altres exemples i també qüestions legals per veure si hi ha algun 

impediment real i es tornarà a plantejar. 

 

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 19.30h, 6 persones a la zona de la granja i de 

16.30 a 1h, 16 persones a la zona del gimnàs. 

 

GT MOVIMENTS 

Junta coordinadora, queda pendent 

Comissió Medi ambient 

L’Ignasi, pare de Taurons 2n A, proposa una xerrada sobre el canvi climàtic que faria 

una noia que marxa a l’Antàrtida el desembre, l’import en seria de 200€. Com no anem 

bé de diners, es comenta que es podria fer de cara al curs vinent. S’emmarca dins un 

programa de crowdfunding. El projecte “Homeward Bound”. 

 

GT ACTIVITATS FAMILIARS 

Proposen xerrada de l’Alba Castellví. El preu de la xerrada és una mica elevat. Coincideix 

també que la mateixa xerrada ja es va fer al Pins ara fa tres o quatre anys. Es decideix 

no fer aquesta xerrada. 

 

3.- Precs i preguntes 

La Roser proposa demanar a la nutricionista que ens assessora en els menús de l’escola 

que doni cinc recomanacions de sopars per a les famílies. 

 

 



I sense més, finalitza la reunió. 

PROPERA JUNTA:  25 de març 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta    Secretària 
 


