
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

26 DE SETEMBRE DE 2019 

 

Data: Dijous 26/9/2019 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21.10 a  23h. 

Número d’assistents:  

Bàrbara Negre, Elena Corpas, Carolina Carbó, Dolores Repiso, Elena Carrillo, Deysi Vasquez, Romà Pagés, 

Gloria Vilaró, Núria Muñoz, Laura Serra, Alicia Vergés, Xavier Murugarren, Luis Crespo, Katharine Solís, 

Elisabet Velo, Anna Canas, Montse Soto, Mònica Aisa i Laia Navas. 

ORDRE DEL DIA 

 

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

 

2.- Sistema de votacions de propostes a les juntes de l’AFA 

Es planteja el fet que les ordres del dia de les juntes de l’AFA són moltes vegades molt obertes i no 
queda clar si són únicament informatives o implicaran presa de decisions. També s’afegeix el fet que a 
vegades sorgeixen temes no previstos que acaben implicant alguna votació.  
Es proposa detallar millor els temes que es preveu tractar a la junta i afegir “votació si s’escau” sempre 
que calgui prendre decisions, sobretot quan tenen implicacions econòmiques o emocionals. En cas que 
sorgeixin durant la junta temes que requereixin aquest tipus de decisions, s’ajornarà la votació fins a la 
següent junta. 
 

3.- Pla de treball dels diferents grups de treball (GT) 

• GT COMUNICACIÓ 

- Persones voluntàries: aquest GT compta actualment amb quatre persones (tres 

redactors, correctora i dissenyadora gràfica) i tenen molta feina. Estarien encantats 

de comptar amb més col·laboradors. 

 

- PINewS: es planteja si el PINewS és necessari, ja que moltes vegades cal fer 

recordatoris des del grup de responsables de nivell. Cal reduir els recordatoris i, si es 

fan, indicar on poden trobar-ne la informació.  

 

- Memòria i pla anual: recordar-ho a tots els GT i demanar-ne l’actualització per 

presentar-los al Consell Escolar. 

 

- Assemblea AFA: aquest any és de renovació de junta. Cal obrir candidatures. 

Cal valorar les dates: junta, 21/10 i assemblea, 14/11 

 

- Reunió status AFA-equip directiu 24/9: temes a tractar 

● 40è aniversari de l’escola: fer una comissió mixta AFA-escola. El fil 

conductor el decidirà l’escola. 

● Treball cooperatiu: aquest curs es farà formació a tot el Claustre en 

relació a aquest tema. 

● PEC i altres documents de centre s’estan acabant de realitzar. 

● Agraeixen crítiques constructives però també elogis 

Es demana com fer arribar comentaris a l’Equip directiu. Hi ha força neguit des de P3 

de com s’ha dut a terme el període d’adaptació. Es proposa d’aportar informació de 

com fer millor aquest període per a futurs cursos.  

També es demana que hi hagi més comunicació a P3 entre les mestres i les famílies; 

així com que es faci una reunió pedagògica; revisar les peces petites de certes 

joguines… Es transmetrà aquesta informació a l’Equip directiu. 

  

 



• Comissió Gènere 

- Paritat en les famílies de nivell de cada curs: recomanar aquest aspecte en els 

diferents cursos. 

- Formació interna per a membres de la Comissió de gènere de l’AFA i del 

claustre: “Caixa d’eines per repensar l’escola en clau de gènere”. S’hi han apuntat 

dues mares membres de la Comissió i una mestra. 

 

4.- Precs i preguntes 

● Proposta d’un pare perquè l’escola participi en programes de formació de vocacions 
científiques. Actualment existeixen multitud de programes educatius realitzats per institucions 
de recerca que primera línia adreçat als últims cursos de primària: visites al Barcelona 
Supercomputing Center, Concurs de vídeos escolars, Disseny de videojocs, Recerkids, Sincrotró 
Alba… 
 
El curs passat es van passar moltes propostes a la direcció de l’escola i sabem que es van 
presentar al programa del Sincrotró Alba, però van quedar-hi en llista d’espera. Es demanarà 
feedback a l’escola d’aquesta experiència que va quedar en l’intent. 
Tenint en compte que programes d’aquest tipus n’hi ha molts i que alguns poden requerir força 
implicació de l’escola, es proposa fer una sessió al GT d’Aprenentatge per analitzar els diferents 
programes disponibles, relació amb el currículum dels cursos superiors, dates de presentació, 
etc. i escollir un o dos programes per presentar-los a l’escola. Idealment seria per a aquest curs, 
però segons les dates de presentació, plantejarem si aquest curs o el següent. 
 

● Wallapins: 18 octubre de 16.30 a 19.30h, divendres tarda, preu 3€ per parada 
 

● Festa gegantera: l’Ajuntament de Sant Cugat organitza una festa gegantera escolar el proper 
diumenge 13 d’octubre. 
 

● Es proposa fer més activitats familiars. 
 

● Persones que s’apunten a diferents comissions: 

Laura Serra a Carnaval, Núria Muñoz a Gènere, Alicia Vergés i Elisabet Velo a Aprenentatge. 

 

 

 

 

PROPERA JUNTA: dilluns 21/10/19 a les 21h 

 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


