
 

 

JUNTA OBERTA DE L’AFA 

23 DE GENER DE 2020 

 

Data: Dijous 23/1/2020 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21h 

Persones assistents: Maria Vidal, Elena Carrillo, Elisabet Velo, Rosanna Miquel, Sandra 

Moyano, Elena Corpas, Ignasi Pifarré, Irma Muñoz, Roser Marimon-Clos, Alba Albuixech, 

Mònica Aisa, Carolina Carbó, Bàrbara Negre i Mònica Puig. 

 

ORDRE DEL DIA  

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta anterior: en la junta anterior va quedar 

pendent el punt següent: 

Tipologia de contingut extern al Pins que publiquem al PINewS:  

- Activitats d’altres escoles de Sant Cugat (Coordinadora d’AFES) 

- Xerrades de l’escola de pares i mares  

- PAIDOS 

- Temes pedagògics i/o més de caire educatiu 

- Gratuïtes  

- Desenvolupades a Sant Cugat 

S’aprova per unanimitat.  

 

2.- Cal que cada GT revisi els continguts de la pàgina web de l’AFA i els mantingui al 

dia: alerta les noves comissions, a la propera junta caldria tenir-ho enllestit.  

 

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

 

● GT ACTIVITATS FAMILIARS 

- Propostes de xerrada amb l’Alba Castellví EDUCAR SENSE SERVIR-LOS: 

INFANTS AUTÒNOMS I SEGURS. Dijous 7 de maig. 

- Taller primers auxilis, 19 març. 

Es proposa fer-les a les 17h amb servei d’assistència als infants amb 

monitoratge.  

Cal demanar pressupost al GT d’Activitats econòmiques. 

Mirar les subvencions de l’Ajuntament per al proper curs. 

 

● GT APRENENTATGE 

- Xerrada Anna Cabré, científica, sobre el canvi climàtic i el projecte que 

desenvolupa a l’Antàrtida: hi ha dues possibles dates, se’n parlarà amb 

l’Equip directiu per triar-ne la data. En un principi, es realitzarà en horari 

lectiu a cicle mitjà i superior. 

- Informació estat Projecte biblioteca: la justificació està tancada.  

Es recomana convocar les famílies per al contacontes a les 16.45h. 



Es demana que no hi ha prou temps per llegir els llibres que s’agafen de 

la biblioteca, una setmana, per fomentar el gust per la lectura. Es proposa 

allargar el temps de préstec al que necessiti cada infant. 

- Subvenció DIBA: falta informació per tractar aquest punt. 

- Xerrada moda sostenible per sensibilitzar els infants sobre la roba que 

porten. Qui la fa? Com afecta a la sostenibilitat del planeta? Es proposa 

fer-la durant la jornada intensiva al juny. 

- Escape room: plantejament de realitzar-la durant el temps de migdia. Es 

passa el contacte a la Bàrbara per acabar de lligar-ho des de la comissió 

de Temps de migdia. Hi ha la proposta de fer-la durant la setmana del Dia 

mundial contra el bulling (2 de maig). 

 

 

● COMISSIÓ FEMINISTA  

- Valoració campanya de Nadal: la valoració i l’impacte és molt positiu tant 

des de l’AFA, com des de l’escola. Agraïm a tot l’Equip docent la feina 

feta.  

El vídeo realitzat per a les famílies no ha estat massa vist, es considera 

que és massa feina fer un vídeo per a tan poc interès. 

  

*S’obre un debat sobre l’interès de les famílies pel PINewS, la feinada que 

suposa i si val la pena seguir comunicant-nos amb les famílies per aquest 

mitjà. Es proposa provar durant dos mesos linkar-lo i enviar-ho pel canal 

“Representants de nivells”, per wapp. El mes de març en farem la 

valoració. 

 

- 11F Dia internacional de la nena i la dona científica: es proposa lligar-ho 

amb la xerrada de la científica Anna Cabré. Durant la setmana del 11F es 

penjaran uns cartells, molt visuals, on s’identifiquen dones científiques, 

entre elles hi serà l’Anna i s’informarà a les famílies de la sort que tenim 

que pugui venir al Pins a explicar-nos la seva tasca.  

Aquesta és una activitat proposada per la Coordinadora de coeducació 

de les AFAs de Sant Cugat, de què formem part. Aquesta setmana es 

realitzaran diferents activitats relacionades a diferents escoles de Sant 

Cugat. 

 

- Comissió pati:  ja que no està constituïda i no se’n veu la necessitat de 

fer-la independent, es proposa que des de la Comissió feminista es 

treballi conjuntament amb l’escola aquest tema.  

 

● COMISSIÓ MEDI AMBIENT 

- Famílies 4future, coordinadora d’AFES per a la sostenibilitat: la comissió 

demana una persona perquè la lideri, es demanarà al PINEwS. 

 

 



● COMISSIÓ MIGDIA 

- Valoració activitats Jornada intensiva Nadal: va anar molt bé, valoració 

molt positiva.  

- Colònies Cant Coral: en principi serà el 25-26/4 o el  9-10/5, segons 

disponibilitat de la casa i del monitoratge. 

 

• GT FESTES 

- Carnaval 2020: la rua del carnaval infantil de Sant Cugat serà el dissabte 

22/2 a la tarda, a les 19h. Enguany anirem de pingüins! La comissió farà 

les disfresses, que costaran 5€. Reunió familiar informativa: 31/1 a les 

17h. 

- Festa d’estiu: diumenge 6/6. Es comenta la idea de què sigui un curs qui 

organitzi la festa, es proposa que sigui 4t. També es proposa que siguin 

els mateixos grups qui en decideixin la temàtica, si n’hi ha, el cartell... Es 

valorarà la proposta des de GT Festes.  

 

4.- Precs i preguntes 

• Pinscience:  4-5-6 de març. 

Es farà un taller per dia i per cada curs. 

Evitar tardes o si cal, acabar a les 16h. 

Treballar el mètode científic. 

Les persones que ajudin al taller que facin la feina real d’ajudar. 

Intentar recuperar l’exposició posterior de la feina feta. 

 

• Per què hi ha només un dia sense pilota? S’explica la decisió que es va prendre 

de forma conjunta AFA, Direcció i mestres d’educació física de com gestionar 

l’oci del pati i anar a una.  

El dimecres és el dia sense pilota, per exemple.  

També es debat sobre el perquè ha d’haver zones restringides per nivells durant 

el pati. És una qüestió de seguretat, tot i així, des de temps de migdia, es valorarà 

la possibilitat de modificar aquesta opció.  

 

 

Propera junta: dijous 27 de febrer; aquesta junta es realitzarà tot sopant en un 

restaurant, informarem del lloc i l’hora i de com confirmar assistència (per 

reservar lloc) en l’ordre del dia del mes de febrer.  


