
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

18 DE JUNY DE 2020 

 

Data: Dijous 18/06/2020 

Lloc: meet.google.com/dch-zztr-vuh 

Hora: 21 a 23.30 

Número d’assistents: 7 

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

Auzokoa, Dolores Repiso, Xavier Coll, Maria Vidal, Sandra Moyano, Elena Corpas, Bàrbara 

Negre, Itziar Montalvo, Roser Rodríguez, Ignasi Pifarré, Irma Muñoz, Carolina Carbó  i Mònica 

Puig. 

 

ORDRE DEL DIA  

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

2.- Consell escolar 9 de juny 

3.- Reunió projecte parc de Volpelleres i caseta conserge 

4.- Resum últim status AFA-ED 

5.- Postura AFA a famílies respecte situació actual i reobertura setembre 

6.- G.T. Comunicació: comiat del curs 19-20 

7.- G.T. Temps de migdia 

7.- Cura de l’hort i de la granja 

8.- Precs i preguntes 

 

 

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

Aprovada per unanimitat 

2.- CONSELL ESCOLAR 9 DE JUNY 

Durant aquest període de confinament no s’ha fet cap Consell Escolar (CE) i es van disculpar 

per aquest fet. En properes situacions similars, s’hi tindrà en compte fer-ne de virtuals. 

Es comuniquen les dades de la preinscripció 20-21: 42 preinscripcions de les 50 disponibles. 

Ens van explicar totes les normes d’accés, sanitàries...  

A l’agost no es faran casals al Pins perquè hi haurà obres, el CE ho va aprovar. 

Van demanar disculpes per l’embolic de les devolucions de material. Puntualitzar que davant 

d’aquest tema de les devolucions econòmiques, són l’únic Equip directiu (ED) de totes les 12 

escoles que va decidir fer-ne el retorn. 

Durant la reunió van haver-hi comentaris similars a la reunió de l’ED amb les famílies sobre els 

diferents escenaris que cal tenir preparats de cara el setembre. Es va demanar anar totes a 

una, famílies i escola. 

També es va comentar el descontentament d’alguns i algunes mestres per determinats correus 

de famílies molt pocs constructius i assertius. 

Quotes del curs vinent: hi havia la previsió d’augmentar la quota de material a cicle mitjà, però 

no s’aplicarà aquest curs. 



Referent a les quotes de sortides, de moment no es cobraran, ja que es preveu que no en 

puguin fer. 

Va ser un CE constructiu, en falta un abans d’acabar el curs escolar. 

3.- REUNIÓ PROJECTE PARC DE VOLPELLERES I CASETA CONSERGE 

L’ED, l’AFA i tècnics de l’ajuntament es van reunir la setmana passada per parlar del Bosc de 

Volpelleres. 

Tal i com ja es va explicar en una junta de l’AFA de fa aproximadament un any, el bosc de 

Volpelleres ha de tenir una entrada al costat de l’entrada de l’escola del Pins el Vallès.  

Aquesta entrada anirà des de les escaletes just passada la tanca verda a 6 metres enrere, és a 

dir, cap a la tanca grisa, que desapareixerà. La tanca verda es retirarà uns 2 metres més endins 

cap a l’escola. 

Del pati de l’escola també es mengen dos trossos: darrera les taules de ping-pong i a la pineda 

de baix, sota les pedres grosses que hi ha ara just abans de la pujada cap a la pineda superior, 

s’hi construirà una passarel·la que anirà uns 10m per sobre del terra.  

 Des de l’AFA no es va veure clar que la gent que passeja pel bosc passi per sobre els caps dels 

infants mentre juguen al pati de baix. Van respondre, després d’insistir-hi, que s’ho 

replantejarien. 

També es va demanar a l’Ajuntament que l’entrada estigués ben il·luminada. 

El pàrquing dels i les docents desapareix, ja que serà zona de pas; passaran a aparcar al 

pàrquing de l’entrada de l’escola. Es va demanar, per tant, que s’habilités el descampat de 

darrera, el del tren, on moltes famílies aparquem per acompanyar la canalla a l’escola. 

Quant a la caseta del conserge que hi ha a l’esquerra de l’entrada a l’escola, s’explica que està 

desaprofitada i que demanem, com a AFA, fer alguna cosa tipus “aula de natura”, oberta a 

totes les escoles de Sant Cugat i al poble. Per tal d’ampliar-ne la demanda i fer-la més 

atractiva, es va proposar des de l’AFA que els estudiants d’Arquitectura de la UPC - Escola 

Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès- en fessin el projecte arquitectònic.  

La idea va agradar molt, tot i que se’ns va comentar que tot això depèn de la voluntat política i 

del pressupost i qui ha de decidir-ho és Urbanisme. 

Demanem una reunió a tres bandes: Escola-Ajuntament-UPC. 

 4.- RESUM ÚLTIM STATUS AFA-ED 

Durant el període de confinament s’han realitzat 3 status AFA-ED: 

1. Després de Setmana Santa: allà s’expliquen les tutories de grup virtuals i que no es 

realitzaran classes. 

2. Es comenta la situació de les famílies, què està passant als grups, felicitacions i 

inquietuds. 

3. En una reunió més tensa on hi havia més crítiques cap a l’ED, l’AFA anava amb la 

intenció d’ajudar, però l’ED va comunicar que ja estaven fent coses i no calia. 

En aquesta última reunió es va parlar del retorn al juny i que inspecció no les va deixar fer-ho 

com volien.  



L’AFA va demanar acompanyament-comiat individual. Així com desenvolupar diferents plans 

d’acció davant possibles confinaments, plans A, B i C, si s’esqueia. Van comentar que ja els 

tenien fets però que esperaven directrius del Departament d’Educació. 

Es va demanar crear una comissió escola-AFA de cara a la planificació al setembre, però se’ns 

va demanar temps per poder reunir-se amb l’equip docent, tot i així no van dir que no. 

Aquesta decisió està sospesada, com d’altres, al consens de les 12 escoles, que van a la una.  

En aquest punt, esdevenen diverses opinions de les persones assistents, en desacord: no es 

pot esperar gaire més temps, ja que tenim un mes vista real fins a setembre.  

5.- POSTURA AFA A FAMÍLIES RESPECTE SITUACIÓ ACTUAL I REOBERTURA SETEMBRE 

Davant de la incertesa del curs vinent i l’alta probabilitat de repetició de confinament o d’un 

cas detectat de COVID-19 en un grup classe… què es farà? Com es planteja la reobertura al 

setembre? 

Entenem que hi ha diferents escenaris, per això demanem a l’ED un pla d’acció per a cada un. 

Així com quines necessitats tenen a dia d’avui per a aquest pla d’acció, com per exemple 

formació de l’Equip docent que ha verbalitzat mancances a nivell tecnològic. 

Ens preguntem quina feina podem fer com a AFA per interpretar les enquestes que estan 

realitzant a les famílies, entenem que diferents percepcions poden millorar l’anàlisi de la 

informació. 

Una mare expressa la manca de comunicació, d’empatia i d’imaginació de l’ED i de l’equip 

docent. Cal més feedback. 

Un pare expressa que el paraigües de les 12 escoles ens marquen uns mínims i no uns màxims. 

Això denota manca de personalitat. També diu que l’ED no ha mostrat autocrítica i humilitat, 

aspectes importants per construir. 

 

Conclusió: deixem una setmana, temps que l’ED ens ha demanat, per fer un status AFA-ED, 

proposar de nou, i executar la comissió de treball. 

 

6.- G. T. COMUNICACIÓ: COMIAT DEL CURS 19-20 

Durant l'estat d'alarma/confinament des de l'AFA no s'ha fet cap comunicació a les famílies 
sobre la situació. Es considera que cal una última comunicació a les famílies amb la idea 
d'acomiadar el curs, alhora que posar-se al servei de les famílies i reunir esforços. 

G.T. Comunicació prepararà el correu per al divendres 26 de juny.  

(un pare comenta que es pot fer des de l'AFA certa autocrítica i disculpa per no haver estat 
més en contacte amb els pares). 

Es descarta fer qüestionari a les famílies des de l'AFA donat que ja s'ha fet des de l'escola. 

 

7.- G.T. TEMPS DE MIGDIA 

El 19/06/2020 el G.T. Menjador mantindrà reunió amb l'Equip directiu per tractar la tornada 
de cara al setembre. Actualment hi ha un seguit de dubtes sobre la taula com per exemple si 
cal o no incrementar el nombre d'educadors i educadores de lleure, si caldran 2 o 3 torns de 
menjador o si al final, cal que l'alumnat dini a les aules; també respecte si el material a utilitzar 
haurà de ser reciclable o no, etc. En uns dies es disposarà de més informació i directrius des de 
Salut de la Generalitat i se’n podrà definir l'estratègia. 



La Laura de l'AFA enviarà una enquesta als l’equip de cuina i monitoratge per saber quins 
treballadors i treballadores són sensibles i, per tant, tenen més risc davant d'una possible 
infecció pel coronavirus. 

Es planteja si la quota del setembre es cobrarà per separat del juny, tenint en compte que 
podem reviure nous confinaments al llarg del proper curs. Es vota cobrar per separat quotes 
de setembre i juny, s'aprova, 14 vots a favor, 0 en contra. 

A l'estiu està pendent fer reparació a la cuina. 

Respecte a la situació dels treballadors i treballadores, ja s'ha aprovat l'ERTO però encara no 
han cobrat res, és una situació molt difícil. Aquest juny, com a fixes-discontinus, passaran a 
l'atur. 

8. CURA DE L'HORT I LA GRANJA 

Hort: 

Malgrat els esforços de les famílies que han tingut cura, actualment l'hort és una "selva", es 
comença a tenir problemes de plagues i es preveu problemes de rosegadors, gran part es 
degut a les pluges. El rec automàtic s'ha espatllat i hi ha molta feina d'ordre i neteja. 

Granja: 

A la granja s'ha vist una rata, que es menja el pinso dels animals i per una altra banda, la 
bomba de la bassa no funciona. Totes dues incidències s'han comunicat a l'Equip directiu de 
l'escola, i en el cas de la bassa s'ha demanat que la buidin. 

Es considera que cal: 

- Parlar amb la Carlota per demanar-li si pot donar unes instruccions per la cura de l'hort 
i la granja a l'estiu i si podria gestionar l'obertura a les famílies voluntàries que vulguin 
cooperar en la cura d'hort i granja juliol i agost. 

La Irantzu té el contacte de la Carlota i pot parlar amb ella. 

- En funció de la resposta, cal mirar si es tira endavant amb l'ajuda de les famílies o si es 
parla perquè la brigada ajudi a mantenir net l'hort. Respecte a la granja també cal 
mirar de seguir les directrius de la Carlota (considerar la possibilitat de demanar a les 
famílies suport per tenir cura durant els mesos d'estiu dels animals fora de l'escola 
com s'havia fet anys anteriors). 

Es demanarà a la Carlota que faci arribar el joc de claus. 

- De cara al setembre es planteja la possibilitat de fer una trobada amb famílies de l'AFA 
o oberta a tothom dedicada a l'hort,  per endreçar i deixar-lo preparat per a la tornada 
dels infants a l'escola. 
 

9. PRECS I PREGUNTES 

Es pregunta si els resultats de l'enquesta a les famílies (Escola_Formulari 3r trimestre) 
arribaran a l'AFA. En principi la idea, si es crea, es rebre el feed-back mitjançant la nova 
comissió per preparar la situació de cara a la tornada a l'escola del setembre. 

PROPERA JUNTA: se’n fixarà la data a la propera Junta Oberta després de l'últim estatus i 
passat el Consell Escolar, possiblement a principis de juliol. 

 



 

Maria Vidal    Mònica Puig 

Vicepresidenta    Secretària 


