
 
 
 
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 
8 DE SETEMBRE DE 2020 
 
Data: Dimarts 08/09/2020 
Lloc: meet 
Hora: 21 a 23.30 
Número d’assistents: 37 persones 
A causa dels noms no complets o anònims que apareixen al meet, no podem posar les dades 
de nom i cognom de totes les persones assistents.  
 
ORDRE DEL DIA  
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta anterior. 

2.- Aprovació quota de l’AFA. 

3.- Eliminació quota socialització llibres (per a aquest curs) 

4.- Resum reunió AFA i Equip directiu (setembre 2020) 

5.- Canvi de càrrecs 

6.- GT MENJADOR I TEMPS DE MIGDIA 

- aprovació quota menjador 

- exposició planificació curs (grups, espais, etc.) 

- negociacions entre les entitats gestores del temps de migdia de les escoles de 

Sant Cugat i administració per a un curs amb protocols sanitaris adequats. 
Votació. 

7.- GT COMUNICACIÓ 

- pla de comunicació curs. Votació sobre com ho volem fer. 

8.- Precs i preguntes 

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

Aprovada per unanimitat 

2.- Aprovació quota de l’AFA. 

Aquest curs es proposa mantenir el quota familiar de l’AFA en 32€ 

Votació: 32 vots a favor (en aquest moment de la sessió érem 32 persones) 

3.- Eliminació quota socialització llibres (per a aquest curs) 



Existeix un romanent respecte a aquesta bestreta per comprar llibres nous, per tant, es 
proposa eliminar la quota per aquest curs 20-21. Tanmateix, caldrà fer de nou la revisió per al 
curs 21-22. 

Votació: 32 a favor 

Una mare pregunta si les quotes són fixes per a cada curs. No, les quotes no són fixes, sinó que 
depenen del curs i de la coordinació educativa . 

4.- Resum reunió AFA i Equip directiu (setembre 2020) 

En aquesta reunió, l’equip directiu (ED) ens explica el Pla d’obertura de centre que han rebut 
aquesta tarda totes les famílies. 

Entre d’altres coses, es comenta la possibilitat de fer una formació a les famílies sobre 
assessorament emocional en temps de pandèmia, per part de la Xus Sasserra. Una formació 
que realitzarà també tot l’equip docent de l’escola. 

SS’accepta la proposta i es passa l’encàrrec a l’Alba del GT Activitats familiars. 

També es va demanar a l’ED que demanessin a l’Ajuntament un “Bicibox” o pàrquing gratuït de 
bicicletes fora de l’escola, ja que enguany no es podran custodiar les bicicletes ni patinets dins 
del recinte escolar. Les persones que van assistir ahir al Consell Escola ens informen que s’ha 
demanat a representant de l’Ajuntament al Consell Escolar. Tot i així, es considera oportú com 
a AFA fer-ne un registre de petició a l’Ajuntament i fer així més pressió.  

S’ofereix per fer-ho: Roser Marimon-Clos. 

Una mare expressa el neguit davant la situació que un infant estigui fent quarantena a casa 
individualment, no el grup estable, i la seva continuïtat educativa. Tot i que des de l’ED se’ns va 
comentar que es farà seguiment tutorial quan el o la mestra no estigui a l’aula fent classe, es 
demana des de l’AFA que es pregunti a les reunions que tenim les famílies demà i demà passat 
a l’ED. La mare en qüestió ens demana a l’AFA que demanem més concreció a l’ED sobre la 
previsió en aquest casos. 

5.- Canvi de càrrecs 

Per qüestions laborals aquest curs la Mònica Puig demana ser substituïda del càrrec de 
Secretària de l’AFA. Les funcions bàsiques del càrrec són preparar l’ordre del dia de les Juntes / 
Assemblees i redactar les actes. 

També fa la mateixa demanda la Lola Lozano en el càrrec de Tresoreria.  

A l’Assemblea General de novembre s’acceptaran les propostes de canvi. 

6.- GT MENJADOR I TEMPS DE MIGDIA 

- aprovació quota menjador: actualment s’està cobrant el preu públic de 6.20€/infant/dia 
(quota mensual). Les despeses que genera mantenir els grup estables, contractar 8 
persones més per al grup de monitoratge són més elevades, per tant, necessitem que 
s’aprovi la nova quota per aquest curs 20-21 de 6,33€/infant/dia (quota mensual). És 
l’increment màxim que ens permet el preu públic fixar per el departament 
d’ensenyament, i no cobreix les despeses dels educadors addicionals necessaris. 

Es proposa fer una assemblea extraordinària el proper dijous 17 de setembre a les 21h 
per tal de poder explicar amb detall les diferents opcions que tenim i poder aprovar-les: 



- Aprovació de l’augment de la quota de menjador de 13 cèntims menú, passaria a 
cobrar-se 6.33€/infant/dia; 123.79€/infant/mes. Aquesta votació la fem en Junta per 
tal de començar a cobrar aquesta quantitat aquest mes de setembre i surt aprovada 
per unanimitat. Tanmateix, caldrà tornar-la a votar en assemblea per ratificar-la. Si el 
resultat de la votació fos diferent, se’n retornaria l’augment en el curs del mes 
següent. 

- Aprovació per aplicar una possible quota extraordinària per mantenir el grup estable 
en el temps de migdia de 17€/infant/mes (es podria reduir en cas d’aconseguir 
subvencions per cobrir el cost del monitoratge addicional) 

- Aprovació per treure la bonificació per a les famílies monoparentals i nombroses 
aquest curs 2020-21 

En aquesta Junta passada es comenten diverses possibilitats i dubtes, però entenem que 
en la propera Assemblea se n’explicarà tot el procés. Així doncs, no es redacta en aquesta 
acta les diverses converses vers el mateix tema.   

Enguany no es faran les activitats de Cant Coral, Sports & fun ni Granja-hort, gestionades 
per l’AFA, per qüestions de seguretat i salut. Per tant, les persones que se n’encarregaven 
fins ara passen a fer de monitors/es de menjador. La monitora de Cant Coral serà baixa 
voluntària. La Carlota, encarregada de la granja i l’hort, com que té més hores 
contractades, caldrà que faci alguna altra funció a part del monitoratge de menjador. Surt 
la proposta que faci suport a aquells infants que estiguin en quarantena individual, o de 
grup estable, proposant activitats i fent seguiment i recolzament. S’aprova per unanimitat. 
Se li comentarà a ella i a l’ED. 

Hi ha famílies que han demanat la possibilitat de fer una donació a l’AFA per cobrir 
despeses de menjador. La tresorera agraeix la proposta, però demana anar fent segons les 
necessitats que ens hi anem trobant.  

També es comenta la possibilitat de venir a donar un cop de mà les famílies que 
actualment estan en situació d’ERTO. És una situació complicada per temes de seguretat. 

El curs passat es va demanar cobrar 9 mesos en comptes de 10 mesos, amb la mateixa 
quantitat prorratejada. El GT Economia es disculpa ja que aquest curs no es podrà fer. 

Una mare demana si en el cas dels grups que estan confinats 15 dies se’n retornarà mitja 
quota. Aquestes qüestions s’estan intentant que totes les escoles de Sant Cugat facin el 
mateix procediment (tot i que som l’única escola de Sant Cugat amb menjador 
autogestionat), per tant, encara se n’està parlant i concretant.  En tindrem més informació 
en les propers dies. Tot i així, es contempla el retorn de la part proporcional del menjador 
a final de curs. 

A les reunions de l’ED de demà 9/9/20 i demà passat 10/9/20 una persona del GT 
menjador i temps de migdia farà una pinzellada de la situació i convidarà les famílies a 
assistir a l’Assemblea extraordinària. 

- exposició planificació curs (grups, espais, etc.): s’explica la distribució de les aules i 
menjador. 

Les diferents distribucions les podeu trobar al Pla d’obertura. 

- negociacions entre les entitats gestores del temps de migdia de les escoles de Sant 
Cugat i administració per a un curs amb protocols sanitaris adequats: des de totes les 



escoles de Sant Cugat s’està fent un front comú per demanar subvencions i recursos a les  
administracions. De moment totes les informacions que ens arriben són que no hi haurà 
subvencions per monitoratge i únicament per algun vetllador. Aquest dijous hi ha una 
reunió de les afes de Sant Cugat amb l’ajuntament per tractar la qüestió. Les AFAs, 
gestores de menjador i direccions d’escola han acordat iniciar el curs amb tots els 
educadors que creiem necessaris per garantir el bon funcionament dels grups bombolla 
assumint les pèrdues durant 1 mes des de les empreses o entitats gestores. Si no 
aconseguim més recursos, a partir del 15 d’octubre es reestructuraran els equips 
d’educadors a les escoles per assegurar que són econòmicament viables. S’aprova que el 
PINS afegeixi a aquesta proposta. 

7.- GT COMUNICACIÓ 

- pla de comunicació curs. Votació sobre com ho volem fer:  des de GT Comunicació 
s’explica que el PinsNews és molta feina per als resultats que ens dona, la poca afluència 
de visites de les famílies. Així doncs, es fan diverses propostes de comunicació familiar: 

a. pel wapp Responsables de nivell 

b. gestionar un wapp de l’AFA 

c. per via correu electrònic 

Es discuteixen els pros i contres de les diferents opcions. Finalment es decideix utilitzar les 
vies a i c, afavorint la via més àgil i senzilla segons el moment. 

Tot i que s’aprova inicialment, 27 vots a favor (persones que érem en aquell moment 
connectades), l’Elena Corpas parlarà amb la Laura Roca i en tornarem a parlar. 

- Avui sona: degut al canvis organitzatius a l’entrada i sortida de l’escola, i per facilitar al 
màxim la comunicació tot hi les mascaretes, les primeres dues setmanes de setembre no 
hi haurà música a l’entrada ni a la sortida. 

8.- Precs i preguntes 

- Paidos: l’extraescolar de piscina al CAR està aturada ja que l’Ajuntament no dona resposta de 
si podem anar-hi o no. Paidos ens demana a l’AFA fer pressió. Tot i així, la Roser M. ens 
comenta que des de l’Ajuntament se li va dir que era una decisió del CAR. Es tornarà a 
consultar al CAR. 

 

Tanquem la sessió de Junta a les 23.55h 

Maria Vidal    Mònica Puig 

Vicepresidenta    Secretària 


