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Escola Pins del Vallès 

 



Dilluns 6 de novembre va tenir lloc l’Assemblea de l’AMPA on  va ser escollit un nou 

projecte d’AFA per a continuar l'exitós camí  de la junta que hem tingut fins ara 
al Pins. 
 
La nova Junta de l'AFA -Associació de Famílies d’Alumnes- està formada per 
famílies ja implicades en la vida de l'escola que han decidit fer-hi un pas més. Quant 
a la nova denominació, pretén ser reflex de la diversitat de models de famílies que 
presenta la societat i, per tant, la nostra escola; tots i totes ens volem sentir 
identificades/ts i representades/ts per aquesta nova proposta. 
 
Ens organitzem de tal manera que fomentem que totes les opinions comptin per 
igual, així que ens estructurem de forma el màxim horitzontal possible i amb una 
mínima jerarquia. D'altra banda, l'organització dels membres de la nova AFA és en 
grups de treball, els quals engloben les comissions que gestionaran cadascuna de 
les activitats que es desenvoluparan. 
 
 

Les nostres prioritats passen per preservar el que tenim de diferencial:  

• Gaudir de la gran qualitat de la cuina, un excel·lent servei de menjador i una 
gestió del lleure educatiu on cada detall està pensat per als infants. 
 

• Potenciar l'espai natural on s'ubica l’escola, un entorn privilegiat que cal 
mantenir i gaudir. 
  
• Viure el que passi al poble; que també es visqui al Pins. És a dir, que sigui una 
escola oberta a la vida local, en l’àmbit social, cultural i tradicional.  
 
Volem un Pins participatiu, crític, obert, i, sobretot, del qual tothom se'n senti 
orgullós de formar part. Pretenem que tothom sàpiga què es fa a l'escola i se'n 
senti part. Treballarem per a aconseguir la màxima implicació per part de totes les 
famílies. 
 

Som del Pins! 



Aprenentatge 
Menjador i  

Lleure educatiu 
Comunicació 

Temes  
econòmics 

Festes 
Activitats 
 familiars 

Moviments 

Estructura de l’AFA 

Organitzats en 7 Grups de Treball 
i comissions específiques 

  



 

  

Contribuir a l’educació integral de l’infant mitjançant l'espai de migdia i 

lleure educatiu en coordinació amb el projecte educatiu del centre.  

 

 

 

FUNCIONS / OBJECTIUS 

 Contribuir a l’educació dels infants en bons hàbits d’autonomia, d’higiene, 
alimentaris i de convivència. 

 Oferir un menú saludable, equilibrat, variat i gustós. 

 Donar recursos i formació als monitors i al personal de l’AFA. 

 Oferir l’espai d’acollida de matí i de tarda. 

 Oferir activitats extraescolars. 

Menjador i  
Lleure educatiu 
 
 
 
 
 
 

Bàrbara Negre   Elena Carrillo  
  Mònica Aisa 

COMISSIONS 
Menjador i Espais de migdia 
Extraescolars 



 

  

Animem  les famílies a participar, juntament amb l’equip de mestres, 

per a enriquir l’acompanyament dels infants i potenciar la curiositat i el 

interès dels nostres fills i filles per la ciència, l’art i la creativitat  i el 

món que els envolta. 

  

FUNCIONS / OBJECTIUS 

 Col·laborar amb l’equip docent en l’educació dels nostres fills i filles a través del 
Projecte Educatiu de Centre. 

 Col·laborar en la implantació de l’Escola Nova 21 i en els objectius que 
persegueix. 

 Proposar i col·laborar aprenentatges mitjançant el joc. 

 Organitzar  la Setmana de la Ciència amb l’escola. 

 Proposar i dur a terme activitats que fomentin la creativitat i la curiositat d’allò 
que ens envolta. 

 Establir sinèrgies amb d’altres comissions per tal d’assolir aquests objectius 
(bricolatge, biblioteca, etc.). 

Aprenentatge 
 
 
 
 
 
 

COMISSIONS 
Línia pedagògica 
PINScience 
Espais de pati, granja, hort... 
Gènere 
Inclusió 
 

 
Núria Creus  Anna Martí 



 

  

Volem transmetre la gran tasca que fem i podem fer entre tots i totes. 

Pretenem aconseguir-ho no només comunicant la informació d'allò que 

es realitza en el dia a dia de l’AFA, sinó animant a participar totes les 

famílies de l’escola. 

 

 

  

FUNCIONS / OBJECTIUS 

 Definició del pla de comunicació de l’AFA i de la imatge corporativa. 

 Activació dels plans d’accions  i manteniment dels canals de comunicació. 

 Transmissió i cohesió dels valors de l’AFA. 

 Generació de continguts basats en la comunicació entre els grups de treball. 

 Coordinació de les necessitats de comunicació de l’associació. 

Comunicació 
 
 
 
 
 
 

COMISSIONS 
Comunicació (interna i externa) 
Web 
 

 
Elena Corpas   Montse Soto 



Festes 
 
 
 
 
 
 

COMISSIONS 
BricoPINS 
Festa de l’estiu 
Festes del poble 
 

Sandra Moyano             Irantzu Auzokoa 
  Roser Marimon - Clos 
 

 

  

La celebració de festes tradicionals dins de l’àmbit escolar permeten 

als nens i nenes  conèixer i viure la cultura del nostre país. A la vegada 

són una bona ocasió per a reforçar la cohesió de la comunitat educativa, 

obrir l’escola a les famílies a la vida cultural i tradicional del poble  alhora 

que creen un bon clima. 

Com a pares i mares, podem ajudar l’escola a organitzar aquests 

moments amb activitats puntuals, ja siguin tancades als alumnes o amb 

la participació de les famílies. 

 

FUNCIONS / OBJECTIUS 

 BricoPINS 

 Festa de l’estiu 

 Festa gegantera 

 Mercat de segona mà 

 Carnestoltes 



Activitats 
familiars 
 
 
 
 
 
 

COMISSIONS 
Xerrades 
Activitats exclusives de pares i 
mares 
PINSàpiens 
Biblioteca 
 

Anna Gaspà  Marina Espinach 

 

  

Pretenem enfortir el vincle de les famílies amb l'escola promovent 

activitats que nodreixin les seves reaccions en diversos contextos (oci, 

aprenentatge, coneixement, etc.). 

D’altra banda, volem oferir la possibilitat d'enriquir-nos gràcies a la 

participació en experiències transcendents pel fet de formar part d'una 

comunitat educativa. 

 

 

FUNCIONS / OBJECTIUS 

 Cercar temes d'interès per a les famílies. 

 Definir les activitats d'interès. 

 Coordinar i fer operatives les demandes (agenda, cerca de recursos i 
contactes...). 

 Avaluació i valoració de les activitats dutes a terme.  Impacte de les iniciatives 
per a  activitats posteriors. 

 Coordinació amb els altres grups de treball per a fites comunes. 



Moviments 
 
 
 
 
 
 

COMISSIONS 
Relacions institucionals 
 

Maria Vidal  Mònica Puig 
 

 

  

Donar continuïtat a la coordinació entre l'AFA Pins del Vallès i les 

entitats educatives (FAPAC, Coordinadora d'AMPES de Sant Cugat del 

Vallès, Comissió Groga...), així com amb les administracions públiques. 

 

 

 

 

FUNCIONS / OBJECTIUS 

 Transmetre informació de forma bidireccional entre entitats educatives i 
l'AFA. 

 Representar l'AFA en les trobades amb l'Administració pública. 

 Cercar i informar de possibles línies de subvenció pública a les quals l'AFA s'hi 
pugui afegir.  

 Informar a l'AFA de moviments o campanyes cíviques i/o socials que sorgeixin 
tant en l'àmbit local, com en el nacional. 



Temes 
econòmics 
 
 
 
 
 
 

COMISSIONS 
Tresoreria 
 

M.Àngels Balboa Lola Lozano 

 

  

Assegurar el sosteniment econòmic de l’AFA. 

 

 

FUNCIONS / OBJECTIUS 

 Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que 
els membres de l'associació han de satisfer (art 15 d). 

 Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General 
perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent (art 15f). 

 Inspeccionar la comptabilitat (art 15 h). 

 Custòdia i control dels recursos de l'associació (art 21). 

 Preparar informes econòmics per a la millor presa de decisions de l'AFA. 

 Donar suport tècnic al pare/mare del Consell escolar que formi part de la 
Comissió econòmica del Consell escolar. 



Menjador i  
Lleure educatiu 

- Menjador i 
Espais de 
migdia  
12.30-15.00h 

 (inclou jornada 
intensiva) 
 

- Extraescolars 
Resta horari  
(acollida, esplais, 
extraescolars i 
casals) 

- Web 
 

- Comunicació 
(interna i 
externa) 

- Relacions 
institucionals 
 

- Tresoreria 

Estructura de l’AFA 

Elena Corpas 
 
Montse Soto 

Maria Vidal 
 
Mònica Puig 

M.Àngels Balboa 
 
Lola Lozano 

Aprenentatge Comunicació 
Temes  

econòmics 
Festes 

Activitats 
 familiars 

Moviments 

NOVA JUNTA AFA  
16 membres  

Bàrbara Negre 

Elena Carrillo 

Mònica Aisa 

- BricoPINS 
 

- Festa de l’estiu 
 

- Festes del 
poble 

- Xerrades 
 

- Activitats 
exclusives de 
pares i mares 
 

- PINSàpiens 
 

- Biblioteca 

Sandra Moyano 

Irantzu Auzokoa 

 

Anna Gaspà 
 
Marina Espinach 

Roser Marimon-Clos 
 

- Línia 
pedagògica 
 

- PINScience 
 

- Espais de pati, 
granja, hort... 
 

- Gènere 
 

- Inclusió 

Núria Creus 
 
Anna Martí 



Estructura de l’AFA 

Roser Marimon–Clos  – Presidència 
Núria Creus – Vicepresidència 
M.Àngels Balboa – Tresoreria 
Mònica Puig - Secretaria 

NOVA JUNTA AFA  
16 membres  

Bàrbara Negre    
Elena Carrillo 
Mònica Aisa 
Anna Martí 

 

Elena Corpas 
Montse Soto 
Sandra Moyano 
Irantzu Auzokoa 
 

Anna Gaspà 
Marina Espinach 
Maria Vidal 
Lola Lozano 
 
 
 
 

Vocalies 
 

 

  

Elecció dels membres de la Junta Directiva 



Us convidem a  
participar! 
  


