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• Identificació de la sessió 

 

Dia: 15 de desembre de 2022 

Hora: 21 

Lloc: Al club de l’escola 

 

• Assistents a la reunió 

 

S’adjunta document amb els assistents 

 

• Ordre del dia 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. L'acta la teniu penjada a la web de 

l'escola. 

2. Comissions. Què, com i quan? 

3. Reformes cuina. 

4. Autobús Sant Cugat-Escola 

5. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ampaferraniclua.cat/


 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. L'acta la teniu penjada a la web 

de l'escola. 

S’aprova l’acta anterior per majoria absoluta. 

 

2. Comissions. Què, com i quan? 

• Carnestoltes 

- Aquest any la festa de Carnestoltes la gestiona l’escola. La 

comissió ja no treballarà aquesta festivitat dins l’horari lectiu.  

- Dos eixos de treball:  

1. La festa de carnestoltes el divendres per la tarda, en 

horari no lectiu. 

2. Com es viuen la resta de festivitats en l’àmbit escolar. 

No es tracta de controlar el que fan sinó de conèixer 

des de quina perspectiva les treballen amb els 

infants. 

- Sorgeix el dubte sobre la unificació de la comissió de carnestoltes 

i cultura. Es genera debat entre els assistents i s’acorda deixar-les 

tal i com estan ja que tenen objectius diferents. Des de la comissió 

de cultura es vol crear un espai de trobada per a les famílies on 

oferir diverses propostes de participació: xerrades, tallers, 

formacions, ... 

- La comissió acorda reunir-se amb l’Equip Directiu per saber com 

enfocaran la festa de carnestoltes passat les vacances de Nadal. 

 

• Esports 

- Hi ha poca presència del Ferran en les activitats esportives que 

ofereix el municipi. 

- Treballar sobre tres eixos: 

1. Fomentar l’esport escolar 

2. Promoure l’esport municipal i que l’escola hi participi. 

3. Augmentar l’oferta d’esports en les activitats 

extraescolars.  

▪ Poques activitats i la majoria no tenen 

continuïtat. 

- Aquest proper any ja estran llestes les samarretes. Es vendran a 

preu de cost per tal de recuperar la inversió. Les d’adults a 7 euros 

i les infantils a 5. 

▪ S’ha parlat amb l’EMD per tal d’aconseguir alguna 

subvenció però la resposta ha estat negativa. 

- S’acorda posar en contacte a la comissió d’esports i la 

d’extraescolars per tal de fer un treball conjunt. 



- Es proposa treballar amb l’OMET la continuïtat de vòlei a partir de 

sisè, ja que els infants que volen seguir practicant passat aquest 

curs han de marxar fora del municipi. 

 

• Extraescolars  

- Cal més voluntàries per reforçar la comissió. 

- Objectiu per aquest any: fer un vídeo per recollir el treball que es fa 

des de les diferents activitats extraescolars. 

- Entre els assistents sorgeix el debat sobre el canvi d’empresa. Hi 

ha una sèries de neguits i inquietuds sobre el funcionament i la 

gestió de les activitats. S’acorda plantejar una enquesta per a totes 

les famílies i fer un estudi de la situació. 

- Rítmica. Hi ha una llista d’espera des de fa temps i els costa saber 

si obriran un nou grup. Des de la junta i la comissió es farà el 

seguiment. 

- Batucada. Es proposa fer una roda d’instruments i que els infants 

no toquin sempre el mateix. 

 

• Gènere 

- El concepte de gènere ha variat des de que es va crear la comissió. 

Ha arribat el moment de canviar el nom i es decideix anomenar-la 

“Comissió de coeducació”. 

- Des d’escoles coeducatives s’està fent molt de treball, però depèn 

de cada escola que s’implementi més o menys. 

- Es segueixen oferint formacions relacionades amb la sexualitat, la 

igualtat, ... 

- Festa de la diversitat familiar ja té data: el 15 de maig. 

- Taula coeducativa (escoles coeducatives, tècnics de l’Ajuntament 

de Sant Cugat i direccions de les escoles) té com a objectiu que la 

coeducació sigui un eix transversal en l’àmbit escolar i que no es 

treballi com una proposta puntual.  

- En l’enquesta que es va passar l’any passat sobre coeducació a 

escoles, menjador i famílies, els resultats han estat pèssims. I s’ha 

acordat fer formació a les escoles per tal de reconduir la situació. 

 

• Solidaritat 

- Aquest curs escolar s’han proposat tres actuacions, una per 

trimestre:  

1. 1 nen una joguina. 

2. Xocolatada solidària. 

3. Recollida d’aliments. 

- S’obre debat entre els assistents sobre la dinàmica de la primera 

campanya. Genera una certa inquietud la manera en que es 

transmet als infants el  fet de recollir joguines per Nadal, en tant 



que molts infants creuen en la màgia d’aquest. S’acorda que la 

campanya es desvincularà del Nadal. 

- L’objectiu de la comissió es estendre el concepte de solidaritat dels 

infants, més enllà de la participació. Fomentar els valors que se’n 

deriven i explicar el contingut de les campanyes. Per exemple la de 

Nadal, explicar als infants la tasca que es promou des de la Creu 

Roja. 

 

• Pati i Bricolatge 

- Aquest any s’organitzarà de nou la Bricofesta. Es vol promoure 

unes actuacions de millora dels patis, tan de manteniment com 

pintura de les façanes i les taules verdes, com alguna proposta de 

joc, que cal consensuar amb l’escola. 

 

3. Reformes cuina. 

 

Paella basculant. De totes les millores que teníem pendents només ens falta la 

paella basculant. Per tal d’instal·lar-la cal fer una petita obra per fer passar el 

gas. Entenem que aquesta despesa la de cobrir l’EMD, en tant que propietària 

de l’edifici. L’EMD en un primer moment ens va dir que no se’n podien fer càrrec. 

Des de la Junta de l’AFA ens posem en contacte amb la Pilar Gorina, regidora 

d’Educació de l’Ajuntament de Sant Cugat, per tal d’explicar la situació. La Pilar 

Gorina esposa en contacte amb la Susana Herrada i aquesta finalment accedeix 

a subvencionar l’obra l’any vinent, és a dir, quan tornem de vacances de Nadal. 

 

4. Autobús Sant Cugat-Escola 

Els consells comarcals són els que s’encarreguen d’oferir línies d’autobús 

escolar per tal de garantir que tots els infants hi puguin arribar. És un dret dels 

infants. Els infants amb la T-16 tenen accés gratuït i a part se’ls ofereix, també 

de forma gratuïta un servei d’acompanyament. Tanmateix, estan molt marcats 

els drets i els deures dels usuaris. 

El bus del Ferran no està dins d’aquest servei, és una línia extra que ofereix 

l’Ajuntament de Sant Cugat.  

- El fet de no tenir acompanyant ha generat certs conflictes entre els 

infants que en fan ús. 

Des de la comissió s’han plantejat dos accions: 

1. Buscar qui pot finançar la figura de l’acompanyant: 

Ajuntament de Sant Cugat, EMD o AFA. 

Com podem accedir a la línia del Consell Comarcal. 



 

5. Precs i preguntes. 

S’acorda que a la propera assemblea es parlaran de les comissions que no han 

fet avui: menjador, matinal de ciència, cultura i festa de final de curs. 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta. 
 

 


