
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

27 DE FEBRER DE 2020 

 

Data: Dijous 27/02/2020 

Lloc: Restaurant el Celler d’en Medir 

Hora: 21 a 23.30h 

Número d’assistents: 7 

Loli Repiso, Elena Carrillo, Mònica Aisa, Laura Serra, Elisabet Velo, Roser Marimon-Clos i Mònica 

Puig. 

 

ORDRE DEL DIA  

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

2.- Revisió de cada GT dels continguts de la pàgina web de l’AFA. Propostes d’actualització i 

compromisos.  

3.- Twitter de l’AFA, en volem? 

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

5.- Precs i preguntes 

 

 

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

Aprovada per unanimitat 

2.- REVISIÓ DE CADA GT DELS CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB DE L’AFA. PROPOSTES 

D’ACTUALITZACIÓ I COMPROMISOS.  

El GT de Festes i la Comissió feminista han fet proposta de canvi i actualització dels seus 

continguts. 

 El GT d’Extraescolars proposa enllaçar la graella d’activitats al web Paidos. 

Es demana a la resta de GT i comissions revisar la taula d’actualització de la pàgina web de l’AFA, 

que cada GT i/o comissió faci un escrit atemporal, sense posar dates, només explicant-hi 

objectius i projectes que es realitzen. Per fer un seguiment més concret, ja tenim el PINewS.  

Es demanarà a alguna persona de P3, amb coneixements web, per actualitzar-la i portar-la a 

terme. Des del GT de comunicació es veu bé i es tira endavant la proposta. 

 

3.- TWITTER DE L’AFA, EN VOLEM? 

Sí que en volem, som l’única AFA de Sant Cugat que no té Twitter  i algunes membres de l’AFA 

es troben que no poden retuitejar piulades d’altres escoles, Paidos, xerrades... 

L’Elisabet Velo, mare de P3, proposa portar-lo ella, ja que ja ho ha fet en diverses ocasions, per 

qüestions laborals. Se seguiran els mateixos criteris que al PINewS. 

Si al GT de Comunicació li sembla bé, tirem endavant la proposta. 

Votacions a favor: 7; s’aprova per unanimitat. 

 

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

 

● GT APRENENTATGE 

- Consell escolar, votacions: 

. quotes material cicles mitjà i superior; actualització import. Canvi mesos 

domiciliació rebuts per material i sortides, de manera que s’adeqüin els 

ingressos a la realització de la despesa. 

  



 

Proposta de l’escola: 

Rebuts:  

- Al juliol, el de material 

- Al setembre, primer rebut de sortides: 60€ igual per a tothom 

- Al febrer, segon rebut de les sortides: el que toqui per curs -60€ ja pagats. 

- A l’octubre, els cursos que facin colònies (P5, 2n, 4t i 6è): 100-110€ 

- Al maig, 6è, la quota que li falta per acabar de pagar les colònies (-100-110€) 

 

Des de l’AFA ens qüestionem què passa amb aquelles famílies que no poden pagar les 

colònies o sortides, esquiada de 5è/6è...? 

En general, volem més transparència en aquests temes per poder valorar-ho en 

condicions. Tanmateix, s’aprova per unanimitat: 7 vots a favor. 

També, des de l’AFA, i a través del consell escolar, es vol que es prengui en consideració 

el fet de passar els rebuts durant els primers 15 dies de mes, i no l’última setmana del 

mes corresponent. I, si s’escau, que es voti al Consell escolar. 

 

 Quotes: 

- Cicle infantil i cicle inicial ja estan actualitzades 

- Cicles mitjà i superior: passar de 85€ a 100€ de material. 

Des de l’AFA plantegem un millor ús del material, com escola verda que som.  

Per exemple, llibretes amb molts fulls sense escriure que arriben a casa al juny i, al 

setembre, se n’enceta una de nova per a l’alumnat. Canvis d’estoig innecessaris cada 

canvi de cicle, carpetes i separadors que no s’usen més de dos cursos... 

Cal que des de l’escola i a casa fem un treball amb l’alumnat per tenir cura del material, 

usar-lo fins que no se’n pugui fer ús.  

Per tant, posposem la votació per aprovar la pujada de la quota de material fins que es 

plantegin primer uns processos de millora i aprofitament en els usos del material. 

 

 

 

- Xerrada Anna Cabré: ajornada per malaltia de la conferenciant. A l’espera de 

nova data. 

- PINScience: està en marxa. 

- Incorporació d’un pare amb interès per fomentar les vocacions científiques: 

benvingut! 

- Biblioteca, bibliopati: s’han comprat llibres i còmics de segona mà per cicle 

superior, sobretot, i també n’hem rebut una donació, que s’està folrant.  

L’Espai tranquil no s’utilitza com a tal i crida més l’atenció per fer verticals, 

ponts... Considerem que si té tant d’èxit potser podríem plantejar fer un “Espai 

cap per avall” per fer aquestes coses amb les mateixes condicions que l’Espai 

tranquil i així tenir dos espais amb diferents usos. 

 

 

● COMISSIÓ FEMINISTA  

- Festa diversitat familiar 16/5: des d’escoles coeducatives de Sant Cugat s’està 

organitzant la 1a Festa de la Diversitat Familiar, on col·labora també 

l’Ajuntament de Sant Cugat. 



Aquesta festa lúdico-reivindicativa es realitzarà durant el matí a la plaça Octavià: 

espectacles, jocs, actuacions, taller, pícnic musical... 

Cada AFA de cada escola que en forma part, com l’AFA del Pins, hi col·labora 

amb 100€ per a despeses. Des de temes econòmics, se n’ha donat el vistiplau.  

Votacions a favor: 7, s’aprova per unanimitat. 

 

● GT ACTIVITATS FAMILIARS 

26/3: 1rs auxilis 

7/5: “Educar sense servir-los”, Alba Castellví. 

A les 17h totes dues amb servei de monitoratge  

Pressupost de Paidos aprovat per GT temes econòmics.  

 

● COMISSIÓ MIGDIA 

- Colònies cant coral 2020: es realitzaran 14-15/3 a Can Micaló, Centelles. De 

moment hi ha una cinquantena d’alumnat apuntada.  

Cost 60-65€ 

 

- Activitat anti bullying: es realitzarà l’escape-room des de 3r a 6è durant l’espai 

de migdia, del 23 al 26/3 

 

- Activitats migdia: la pilota 

Claustre i Espai migdia van a l’una: 

Pista multiesports, jocs de pilota menys futbol (tennis, handbol, bàdminton...) 

Pista pineda, 1 dia a la setmana, futbol per curs. Futbol, però dinamitzat per una 

persona que va introduint jocs per fomentar la no competitivitat. 

Dimecres no hi ha pilota. 

 

- Canvi educadora 2nC 

- Sports&fun: l’educadora no pot treballar amb tot el grup de 3rA, ja que hi ha 

alumnes amb conductes molt disruptives. Per tant, es planteja dividir el grup en 

dos i cada grup farà l’activitat cada 15 dies.  

Hi ha famílies disconformes perquè l’alumnat que gaudeix de l’activitat no pot 

fer-la cada setmana. 

Es proposarà una reunió amb l’Equip docent i totes les famílies per tractar 

aquest tema, ja que aquestes conductes també es donen a l’aula. Cal una feina 

en la mateixa direcció família-escola. 

 

● GT FESTES 

- Valoració Carnaval 2020: es posposa 

- Festa d’Estiu: plantejar, dins del model actual, quines decisions pot prendre 

l’alumnat de 4t? 

 

4.- Precs i preguntes 

● Bricopins: 7/3 

● Enquesta extraescolars: han respost 81 famílies i 13 infants. Com es pot fer per millorar 

la participació? Fer-ho en temps de migdia, passar-ho per les persones responsables de 

nivell o enviar-ho al correu de l’alumnat, si en tenen. 

  



 

Acords de la Comissió respecte als casals: 

Casals i colònies 

Dates 

22-26 juny 

30 juny 3 juliol 

Juliol setmana 6-10 ,13-17, 20-24 i 27-31 

Setembre setmana 1-4 i 7-14 

Horaris 

Acollida de 8 a 9h 

9 a 13:30 activitat graelles 

13:30 a 15:30 dinar i migdiada (P3) racons i aula P4 a 6è 

15:30 -17:00 treball cooperatiu i transversal amb tots els grups de tarda. 

Divisió de grups 

P3 i P4 programació AIGUA  

P5 i 1r paquet de sortides , remullades a l'escola i nocturnitat a l'escola el 23 
de juliol. 

2n a 6è proposta participativa infants (participació per WhatsApp, aprovar per 
junta) i nocturnitat a l'escola el 23 de juliol. Votacions a favor: 7 

S’aprova la participació, però no per wapp, considerem que millor per correu 
familiar o correu de l’alumnat. 

 

I temàtics per torns: 

1r torn /2n torn, Circ 

3r torn,  Xarxa de música 

4t torn, Teixim 

5è torn, Robòtica 

6è torn / 

 

Colònies 

* del 30 de juny al 4 de juliol, Porxos (complex Sau) 

* del  6 a l'11 de juliol, les mines d'Osor 

* del 13 al 18 de juliol,  Cinglera (complex Sau) i/o multi entitats esportives el 
Company (novetat) 

* del 20 al 25 de juliol, la Traüna 

● Portes obertes 2020: Roser Marimon-Clos i Elisabet Velo. S’aprova que es faci el tast, el 

que des de cuina es consideri més adient i es realitzarà el mateix format de plafons 

expositius. 

  



 

PROPERA JUNTA: dijous 26/3 a les 21h. 

 

 

 

Maria Vidal      Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 


