
  

 

 

ACTA DE REUNIÓ 

 

CONVOCA: President de l’AFA de l’Institut Nou de Vilafranca 

TIPUS DE REUNIÓ: Reunió Ordinària de Junta 

LLOC DE LA REUNIÓ:  despatx de l’AFA de l’Institut Nou de Vilafranca 

CURS: 2020-2021 DATA: 20/05/2021 

HORA D’INICI: 18.30 H HORA D’ACABAMENT: 21 H 
  

1. ASSISTENTS A LA REUNIÓ   
Membres de l’AFA:  

 Cristina López 
 Diego Muñoz 
 Joan Jiménez 
 Marta Viaplana 

          
Justifiquen la seva absència: 

 Cristina Martínez 
                                         
ORDRE DEL DIA 

 

1. Extraescolars  

2. Projecte de reforç escolar 

3. Reunió amb Direcció de l’institut  

4. Informació sobre les reunions del Consell Escolar (Joan) 

5. Carta adreçada a la direcció per part de Mares i Pares 

6. Calendari operatives Iddink 

7. Taquilles 

8.  Canvi de nom de l’associació 
 

 

 

 

 

  

  

  



PUNTS REUNIÓ: 

1. Extraescolars  

A la reunió entre Afa i equip directiu, les propostes que van fer per part de l’equip directiu van 
ser: reforç d’idiomes, teatre (aniria molt bé), reforç de matemàtiques i de català, esports, co-
municació en xarxa. Robòtica no, perquè seria fer el mateix que fan a quart d’ESO.  
Les activitats extraescolars han de ser per força dues tardes a la setmana ja que els conserges 
hi són: un dimarts i l’altre dijous.  

Els tres acords que prenem són: 
 Preguntar al Pere Serveto si tindríem l’espai del pati de sauló per posar-hi una 

xarxa. I si és qüestió de diners... ho podem pagar des de l’Afa. Ho aprovem i 
fem la carta al director. 

 Oferir el pagament dels autocars per a les colònies. 
 Preparar un formulari amb Google Forms (Diego). 

 
 

2. Projecte de reforç escolar 

Per una banda, es va preguntar als membres de l’antiga AMPA si havien arribat a 
redactar el projecte que tenien sobre reforç escolar. La resposta és que ni tan sols es va 
arribar a plantejar a direcció. 
Per continuar endavant amb el projecte parlem de la categoria que haurien de tenir les 
persones contractades per fer el reforç escolar (no simples monitors, sinó personal més 
qualificat); parlem dels temes de certificat penal i de les hores que necessitaríem. 
Pensem que caldria una hora i mitja cada tarda, de dilluns a dijous. Això seria un total 
de sis hores a la setmana. 
 
3.  Reunió amb Direcció de l’institut 

Ens van informar de les dates de les graduacions: la festa de quart d’ESO serà el dia 25 de juny; 
la festa de segon de batxillerat serà el 26 de juny. 
En teoria serà sense pares, però si es fes a la pista podrien haver-hi pares.  
El professor amb qui es pot contactar és el Dani Castillo, per la festa de quart. I per la festa de 
segon de batxillerat, es pot contactar amb la Maribel Vallès. 
Per part nostra se n’encarrega la Cristina. 
 
Pel que fa a la promoció d’actes i certàmens, l’equip directiu farà un llistat amb les propostes 
(per exemple, faran un concurs de matemàtiques). Fins ara, l'Ampa participava també en ta-
llers per Sant Jordi. Si volem preparar alguna cosa, ha de ser amb temps. 
 
Pel que fa a les colònies, per part nostra ens toca traslladar l’angúnia dels pares (d’alguns pa-
res, millor dit). Hem demanat que hi hagi una reunió (encara que sigui virtual) amb els pares 
sobre les colònies.  
 
Pel que fa a l’activitat amb animals (gossos), l’equip directiu va dir que els semblava bé, perquè 
és una manera de vincular l’institut amb la vila. La Cristina ha parlat amb ADAP Penedès (Asso-
ciació d’Amics per la Defensa d’Animals del Penedès) i diuen que és qüestió de signar un con-
venir.  
Aquesta activitat entraria dins de l’assignatura de Valors, per exemple a quart d’ESO però 
també podria ser amb alumnes més petits. A l’Institut del Foix aquesta experiència ha anat 
molt bé.  



Per altra banda, també hi ha les entitats d’activitat forestal: 
- Penedès Verd, 
- Bosc Verd,  

I d’alguna manera també es podria lligar l’activitat amb ells.  
El Diego està a l’espera del contacte que enviarà l’institut (que ja sabem a hores d’ara que és el 
professor Dani Castillo). 
 
Pel que fa als temes sorgits a l’assemblea de pares i mares, es va parlar del tema de beure ai-
gua. Els alumnes poden beure sempre que portin cantimplora (no poden beure ni de l’aixeta ni 
de la font).  
 
Pel que fa als lavabos, a l’hora del pati hi poden anar. Des del pati poden veure si hi ha algú 
fent cua (o no) i pujar als lavabos. Hi ha un total de nou lavabos. 
 
Pel que fa a la indumentària, hi ha pares que tenen el neguit d’una normativa que sembla ser 
molt estricta. Es va parlar a la reunió i per part de l’Afa es va demanar que no siguin tan severs. 
El director va dir que això depèn de cada professor. El Diego comenta que se’ls va comunicar 
que (segons nosaltres) no s’han cuidat les emocions dels infants, especialment en aquest perí-
ode de la pandèmia.  
 
Pel que fa a les reunions establertes, es va comentar i també que la informació està penjada al 
web. 
 
Pel que fa a les inscripcions, es va preguntar de quina manera hem de procedir. Es va comentar 
que nosaltres estem preparant un formulari sobre les activitats extraescolars.  

 
4.  Informació sobre les reunions del Consell Escolar (Joan) 

Es va fer una reunió sobre el nou nom de l’institut. Es va fer una primera tria. Van quedar deu 
noms. Després s’ha fet una altra tria entre mestres i alumnes, i han quedat quatre noms: 

-El nou de la Girada 
-Kessetània (majoritàriament votat per mestres) 
-El magall 
-Mallol 

 
Ara ja estan en la fase de presentació a l’Ajuntament.  

 
 

5. Carta adreçada a la direcció per part de Mares i Pares 

En la redacció de la carta les mares interessades no han col·laborat en tot el mes que ha 
passat. Van aportar informació en els seus correus però després no ho han traslladat al 
Drive.    

 
6. Calendari operatives Iddink 

Pel que fa a Iddink, es farà una reunió informativa.  
 
7.  Taquilles 
A partir de quan s’han de fer les inscripcions de taquilles? 
I quants alumnes hi haurà nous el curs vinent? 



L’any passat es van guardar 20 taquilles per als alumnes nous.  
Enguany pensem comprar dos mòduls, si hi ha espai per a ubicar-los. Seria convenient 
saber la distribució de les classes. Per saber-ho fa un mail el Diego al Pere Serveto.  

 
8.  Canvi de nom de l’associació 
Com que l’institut està en ple procés de canvi de nom, esperem que hi hagi nou nom de 
centre per canviar també el nostre (“Afa de l’Institut...”). 
 
 
Donem per finalitzada la reunió de junta:  
 

 
Diego Muñoz (President)   Marta Viaplana (Secretària) 


