
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

21 D’OCTUBRE DE 2019 

 

Data: Dilluns 21/10/2019 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21h  

Número d’assistents: 8 

Laura Villareal, Alicia Vergés, Elena Corpas, Bàrbara Negre, Lluís Crespo, Katharine Solís, Sandra 

Moyano, Alba Albuixech. 

 

ORDRE DEL DIA  

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

2.- Votació sobre els dos dies de la setmana per alternar les juntes obertes de l’AFA 

3.- Resum de la reunió de la Junta i del projecte que presenta 

4.- Candidatures per a la Junta de l’AFA, indicacions de la FAPAC. 

5.- Pla de treball del diferents grups de treball (GT) 

6.- Precs i preguntes 

 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 

Aprovada per unanimitat 

2.- VOTACIÓ SOBRE ELS DOS DIES DE LA SETMANA PER ALTERNAR LES JUNTES OBERTES DE 

L’AFA 

Es comenten les diferents opcions de canvi de data i/o canvi d’hora de les juntes obertes per 

facilitar l’assistència. No es troba cap opció amb possibilitats reals de millorar-la. Entre els dos 

dies habituals de juntes dels últims cursos, es decideix donar prioritat als dijous, ja que 

habitualment tenen més quòrum que els dilluns. 

3.- RESUM DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA I DEL PROJECTE QUE PRESENTA 

Reunió coordinació GTs. S’explica la proposta de renovació per dos anys més de la junta actual 

amb petites modificacions. 

4.- CANDIDATURES PER A LA JUNTA DE L’AFA, INDICACIONS DE LA FAPAC. 

 S’ha consultat a la FAPAC la normativa per a la presentació de candidatures a la junta de l’AFA. 

A l’ordre del dia de l’Assemblea ha de figurar el punt “Elecció i ratificació de la junta, es poden 

presentar noves candidatures”. 

Idealment qualsevol votació ha de constar a l’ordre del dia. Per fer votacions no incloses a l’ordre 

del dia cal que siguin presents presidenta, vicepresidenta, secretària i tresorera. Si no hi són 

presents, la votació es pot impugnar. 

5.- PLA DE TREBALL DEL DIFERENTS GRUPS DE TREBALL (GT) 

*Resultat de les consultes sobre P3:  

- Adaptacions: és un tema que altres anys no havia causat conflictes i, en principi, no s’han 

realitzat canvis. Igualment, l’equip directiu està obert a propostes de millora de cara a propers 

cursos. 

- Reunió pedagògica: es farà una reunió pedagògica de P3 el dijous 24 d’octubre. 



- Joguines: totes les joguines de l’escola són de proveïdors específics de materials educatius i 

aptes per a +3. Els riscos sempre existeixen, però els materials de l’aula són específics i adequats 

per a l’edat. 

Una persona comenta que, tot i tenir l’etiquetatge +3, algunes joguines són potencialment 

perilloses. D’altra banda, part de l’alumnat encara no té els 3 anys. Se li proposa parlar 

directament amb la tutora i direcció per resoldre els seus dubtes sobre l’ús d’aquestes joguines 

i les precaucions que es prenen a l’aula. 

 

• COMISSIÓ DE TEMPS DE MIGDIA  

Activitats: seguim oferint Cant coral a partir de P4 (amb plaça garantida des de P5). Sports and 

fun manté el format del curs passat però amb nova educadora. Està funcionant molt bé. 

Personal: aquest curs hi ha pocs canvis. Es manté i consolida la figura de la psicopedagoga 

(Marta Cullell). Ha fet una gran tasca de la qual volem destacar la coordinació amb claustre per 

la detecció i seguiment a l’alumnat que requereix una atenció específica sigui de forma regular 

o temporal. 

 

GT FESTES 

Festa d’Estiu, se’n proposa data i s’aprova: 6 de juny. 

Wallapins: pendent de decidir-ne nova data. Hi ha hagut força gent preguntant per què han de 

pagar per posar-hi taula. S’explica que el que es cobra per taula és molt poquet (3 o 5€). Els 

objectius d’aquest cobrament són (1) afavorir que es valori i cuidi el material, (2) assegurar que 

la organització del mercat de segona mà no suposi una despesa per a l’AFA i (3) ajudar a 

finançar el material d’altres esdeveniments que s’organitzen durant el curs. 

6.- PRECS I PREGUNTES 

L’Equip directiu demana algun pare/mare voluntària per dinamitzar la formació de les famílies 
de l’escola en l’àmbit del programa Aquí prou bullying en què participa l’escola. Es proposa 
coordinar el projecte des del GT d’Aprenentatge i proposar la col·laboració de la Marta Cullell. 
També es demanen voluntaris i voluntàries per formar part de la comissió mixta per a la Festa 
del 40 aniversari de l’escola i la Sandra Moyano i l’Alba Albuixech s’apunten.  
 

PROPERA JUNTA: 12/12/19 

 

 

 

 

Núria Creus     Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


