
Junta oberta de l’AFA 
 
Sala d’actes Escola La Floresta 
20:00h 
01-03-2018 
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació acta anterior  
2. Canvi de zonificació escolar 
3. Canvis en la OMET 
4. Vaga feminista 
5. Informació sobre insubmissió a les proves de competències bàsiques 
6. Pressupost participatiu  
7. “Altres infós” ... 
8. Precs i preguntes 
 
Assistents: 
Carola Alegre 
Anahita Nassir 
Teresa Baiges 
Òscar Jané 
Alexandra Vázquez 
Xènia Amorós 
Marta Maurel 
Vanesa Mateos 
Marina de Régil 
 
 
 
1. Aprovació acta anterior  
 
Aprovació de l’acta per unanimitat i queda a disposició de qui vulgui a secretaria de l’AFA. Es 
demana que hi hagi un retorn a les famílies de totes les accions que s’han pres sobre el tema.  
 
2. Canvi de zonificació escolar 
 
Xenia Amoròs informa que de moment el tema s’ha aturat, sent clarament una idea política més 
que tècnica. Les diferents AMPES volen debatre i revisar el procés. 
Una de les possibles propostes seria fer un informe de desigualtats educatives a Sant Cugat. 
S’acorda en junta oberta no estar d’acord a la zona única. 
 
3. Canvis en la OMET 
 
S’explica el possible canvi de model de la OMET per part de l’ajuntament: en resumen que siguin 
les AMPES o les empreses que contractin directament als serveis d’extraescolars.  
La situació actual és estar a l’expectativa de com es desenvolupin els fets. Des de l’AFA es 
mantindran informades a les famílies al respecte.  
 
4. Vaga feminista 
 
Des de l’AFA es dóna suport a la vaga feminista i a que els pares es dediquin als seus fills i filles 
durant el dia, secundant la vaga sense portar als infants a l’escola. 
 
 



5. Informació sobre insubmissió a les proves de competències bàsiques 
Respecte a les proves de competències de 3è i 6è, s’explica que són proves externes però que la 
correcció és interna. Teòricament són per conèixer el nivell acadèmic del professorat i alumnat. No 
tenen partida econòmica per poder implementar les millores que sorgeixen dels resultats. S’obre 
un debat sobre les diferents opcions a favor i en contra de les proves de competències i s’arriba a 
un consens en el mal ús dels resultats, sobre tot des de l’àmbit polític.   
 
6. Pressupost participatiu  
 
S’explica com esta el tema dels pressupostos participatius, les possibles propostes d’alumnes, 
personal de l’Espai Migdia, professorat, etc. 
Es pregunta si com a famílies es pacten fer propostes a les aules, des de l’AFA es comenta que sí, 
però que han de passar aprovació prèvia.  
S’estan buscant maneres de visibilitzar els projectes. 
 
 
7. “Altres infós” ... 
 
S’informa de les següents dates: 
6 de maig: Festa Intercultural 
27 de maig: Gimcana - Enxarxa’t 
 
Respecte a la festa intercultural es demana fer tota la difusió possible per engrescar sobretot a les 
famílies de P3 provinents d’altres cultures i que arribin a participar en la festa. 
 
8. Precs i preguntes 
 
Sense més qüestions es dóna per finalitzada la reunió a les 22:30h. 


