
ASSEMBLEA 

GENERAL 

ORDINÀRIA DE 

L’AFA

PINS DEL VALLÈS

Dilluns 26 de novembre a les 21h





3

GT  MENJADOR I TEMPS DE LLEURE 
Coordinadores: Bàrbara Negre, Elena Carrillo i Mònica Aisa.

Objectiu que ens vam fixar:
• Contribuir a l’educació integral de l’infant mitjançant l'espai de migdia i lleure educatiu en 

coordinació amb el projecte educatiu del centre. 

Què hem aconseguit en el curs 2017-2018?

▪ PINNOVA: iniciar el projecte autonomia al menjador escolar (adequant-ne
el material, fent formació, canvis progressius...)

▪ Coordinació pedagògica: reforçar la coordinació en temps de migdia amb la
contractació de la Marta Cullell com a referent i líder pedagògic.

▪ Fer el protocol d’atenció als nens amb NESE.
▪ Contractar una nova educadora de cant coral.
▪ Dissenyar estratègies de millora de la comunicació d'educadors i

educadores amb les tutores i famílies.
▪ Adequar el menú escolar a les demandes de la Generalitat de Catalunya
▪ Actualitzar la festa de Nadal
▪ Planificar formació mensual/ bimensual als educadors de lleure
▪ Establir reunions periòdiques de l'equip d'educadors i educadores per

augmentar-ne la cohesió i millorar-ne la feina.
▪ Revisar la documentació d'inscripció a l'AFA, al temps de migdia...
▪ Iniciar el dia sense pilota oferint jocs alternatius
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COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS I ESPORTS
Coordinadores:  Lola Lozano, Sandra Moyano, Roser Rodríguez i Vanesa Ramírez

EXTRAESCOLARS
Actualment oferim 24 activitats en 47 grups en base a les 19 activitats del curs passat. Les novetats són:
ARTS PLÀSTIQUES – CIÈNCIA – GUITARRA - INICIACIÓ AL TENNIS – KARATE
Hi ha 599 inscripcions en activitats extraescolars, 132 més que el curs passat!

CASALS D’ESTIU
Casals filmàgic de P3-P4 i P5-1r basats en una temàtica, seguim un fil conductor adaptant-lo al grup edat.
Res t’Atura de 2n a 6è! Casals d’Esports, Natura i Aventura. Dividim les activitats en quatre àrees, on ells/es mateixos seran els 
protagonistes de les històries i aventures que succeeixin.
Paral·lelament, seguim treballant activitats relacionades amb el projecte Encoratja’t , per la igualtat de gènere.

Aquest any animem a la participació de les famílies en el procés creatiu i el disseny dels Casals d’estiu a través de diferents propostes.
Creiem en una educació viva, activa i per això volem potenciar eines i pràctiques que facilitin a les famílies la possibilitat d’opinar i 
participar en el procés creatiu i el disseny dels Casals a través de diferents propostes. 
Alguns possibles exemples:
De quin color voleu la samarreta?
Què us agradaria fer a les tardes dels Casals?
Us plantegem dues opcions temàtiques, quina us agrada més?
Quins temàtics us han agradat més? Quins us agradaria tenir a la vostra escola?

Objectius que ens vam fixar:
• Programar l’espai  d’acollida de matí i tarda, les activitats extraescolars i els casals durant els períodes de vacances. 
• Aprovar el projecte d’activitats i la graella d’horaris, així com el projecte dels casals i/o colònies. 
• Fer seguiment d’activitats, casals i colònies 
• Ajudar en la comunicació a les famílies i amb els òrgans del centre. 
• Col·laborar en la difusió de la filosofia, motivacions i propòsits de tot el projecte de les activitats extraescolars. 
• Col·laborar en la resolució dels possibles conflictes. 
• Realitzar reunions periòdiques de seguiment i coordinació amb Paidos-Fundesplai i amb la direcció de l’escola.

Què hem aconseguit en el curs 2017-2018?
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GT D’APRENENTATGE
Coordinadores:  Anna Martí i Núria Creus

Objectius que ens vam fixar:
• Animar les famílies a participar en el procés d’aprenentatge dels infants a l’escola acompanyant-los en el

procés, potenciant-ne la curiositat i l’interès per la ciència, l’art, la creativitat i el món que els envolta.
• Col·laborar amb l’equip docent en l’educació dels nostres fills i filles mitjançant el projecte educatiu del 

centre. 
• Participar en l’elaboració del document Missió, visió i valors de centre. 
• Organitzar la setmana de la ciència amb l’escola mitjançant la Comissió PINScience. 

o L’objectiu és divulgar mitjançant el mètode científic, temes d’interès relacionats amb els 
continguts educatius de cada curs. 

o Les famílies dels infants acosten la ciència a la canalla i participen essent mestres per un dia. 
• Iniciar el projecte Biblioteca. L’objectiu és col·laborar amb l’escola a repensar l’espai i ús de la biblioteca. 

Es tracta d’un projecte liderat per la Comissió de Biblioteca. 
o Cal fomentar la lectura amb espais que afavoreixin l’interès per la lectura i compartint el plaer 
de llegir un llibre. 
o L’AFA busca subvencions per ajudar l’escola a dur a terme aquest projecte. 

• Participar en el Consell Escolar mitjançant una membre de l’AFA. Com a nexe entre l’AFA i la comunitat 
educativa, representada en el Consell Escolar, aquesta persona trasllada les opinions i decisions de l’AFA i 
fa arribar les qüestions de les famílies associades al Consell. 

▪ Col·laboració en el Doc Missió, visió, valors de l'escola. 
▪ Proposta de Projectes de ciència per a dur a terme a l'escola. 
▪ Taller PINScience Subvenció DIBA per al Projecte biblioteca.

Què hem aconseguit en el curs 2017-2018?
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GT COMUNICACIÓ
Coordinadores: Elena Corpas i Montse Soto

Objectiu que ens vam fixar:

• L’objectiu és transmetre la gran tasca que fem i podem fer entre tots i totes des de l’AFA. 
Comunicar la informació de les accions realitzades per l’AFA tot i animant les famílies de l’escola a 
participar-hi. 

Què hem aconseguit en el curs 2017-2018?

▪ Renovació de la imatge corporativa de l’AMPA per AFA del Pins 

(logo, comunicacions, material tèxtil...)

▪ Creació del setmanari de l’AFA: PINewS.

▪ Concentració de les comunicacions de l’AFA per evitar 

saturació de missatges a les famílies.

▪ Difusió de les activitats realitzades per l’AFA per maximitzar el 

coneixement entre les famílies de l’escola

▪ Unificació de la documentació i del disseny de les 

comunicacions de les activitats realitzades pels diferents GTs

▪ Gestió de la campanya solidària de Nadal

▪ Definició del projecte Avui Sona per tal de gestionar la música 

de les entrades i sortides a l’escola
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GT FESTES        
Coordinadores: Roser Marimon-Clos, Sandra Moyano i Irantzu Auzokoa

Objectius que ens vam fixar:
• Conèixer i viure la cultura del nostre poble per part dels nens i nenes mitjançant la celebració de 

festes tradicionals dins i fora de l’àmbit escolar. 
• Reforçar la cohesió de la comunitat educativa 
• Obrir l’escola a les famílies amb motius culturals i de festes tradicionals per crear i enfortir els 

vincles entre les famílies de l’escola. 
• Organitzar i donar suport a diverses festes a través de diferents comissions. 

Què hem aconseguit en el curs 2017-2018?
CONSOLIDAR les festes ja establertes:
▪ Seguir amb els bons resultats i impacte de la BricoPins. Com més serem, més 

feina es podrà fer!
▪ Noves activitats per la Festa d'estiu, fent-la més participativa i convertint-la en 

una festa familiar amb activitats i diversió per tothom, adults, nens i nenes!

IMPULSAR iniciatives del poble perquè el Pins hi tingui una participació major:
▪ Participació en la Rua de Carnaval organitzant una comparsa formada per 

famílies del Pins.
▪ Fer que els gegants del Pins: el Drac, la Pepa, el Lluc, el Diable Roc, la castellera 

Júlia, l’Àliga i la Pinya, acompanyats dels nens i les famílies, siguin partícips de 
la Festa Gegantera que es realitza cada dos anys al poble, el mes de maig.

CREAR noves festes per a l'escola (implementació 2018-19)

▪ WallaPins: el primer mercat de segona mà i festa de Nadal del Pins, amb 
activitats dirigides a tots els membres de la família; implicació dels nens de 6è i 
foment de l’economia sostenible i el reciclatge entre la comunitat del Pins i 
més enllà.
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GT ACTIVITATS FAMILIARS 
Coordinadores: Anna Gaspà i Marina Espinach

Objectius que ens vam fixar:

• Enfortir el vincle de les famílies de l’escola promovent activitats que nodreixin les seves relacions
en diversos contextos (oci, aprenentatge, coneixement, etc.).

• Oferir la possibilitat d’enriquir-nos gràcies a la participació en experiències transcendents pel fet
de formar part d’una comunitat educativa.

• Generar espais de formació i aprenentatge o coneixement per a les famílies de l’escola

Què hem aconseguit en el curs 2017-2018?

▪ Taller per a famílies per millorar la comunicació:   Com hem Parlar
Perquè els Fills Escoltin?

▪ Xerrada i taller per trobar la recepta: Es pot educar sense parar 
boig? A càrrec d’Oriol Castellví

▪ L’Autisme com mai abans l’havies vist. Taller de sensibilització sobre 
el TEA; taller participatiu i vivencial on es van poder experimentar 
vivències en clau TEA

▪ Xerrada sobre Educació financera a càrrec d’un pare de l’escola. 
▪ Assignació de la subvenció econòmica per part de l’ajuntament de 

Sant Cugat. 

▪ Activitats per famílies que tenim a actualment l’escola: • Bàsquet
• Coral la Pinya
• Batupins
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GT MOVIMENTS 
Coordinadores: Maria Vidal i Mònica Puig

• Objectius que ens vam fixar:
• 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 es 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. 

Què hem aconseguit en el curs 2017-2018?

▪ Assistir i participar en les reunions de la Coordinadora d’AFAs de Sant Cugat 
i estar al cas del diferents temes que ens afecten com escola i AFA: 

✓ El bosc urbà de Volpelleres. 
✓ Model de zonificació escolar
✓ Protecció de dades.
✓ Conveni OMET
✓ Decret de menjadors

▪ Realitzar una reunió amb la  persona tècnica de la FAPAC  que ens 
correspon per tal d’assessorar-nos com  a AFA
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COMISSIÓ SEGURETAT I MEDIAMBIENT
Coordinadora:  Irma Muñoz 

Objectius que ens vam fixar:
• Col·laborar amb l'escola en tots  els projectes d'educació per a la sostenibilitat. 
• Donar suport per a la minimització d'aspectes que  puguin afectar l'entorn.
• Controlar i coordinar el pla de seguretat del centre en activitats gestionades per l’AFA. 
• Coordinar i implantar campanyes de medi ambient en activitats de responsabilitat de l’AFA.
• Fer el seguiment i coordinar Projecte Newtrend per part de l’AFA en col·laboració amb l’escola.
• Ajudar a la sensibilització ambiental  de les famílies i la comunitat educativa.
• Ajudar a prevenir impactes o riscos ambientals.

Què hem aconseguit en el curs 2017-2018?

▪ Hem participat en els workshops o LATs convidats per l'escola 
i l'Ajuntament de Sant Cugat en dos projectes de caire 
ambiental:

▪ NewTREND - Millores de l'eficiència energètica dels 
edificis, actualment en marxa.

▪ GEOFIT - Aprofitament energia geotèrmica a l'escola, 
actualment en marxa.

▪ Per una altra banda, s'ha constatat amb analítica d'aigua de 
subministrament que l'aigua de l'escola és lliure de 
contaminació per asbests, fibres d'amiant (material utilitzat 
en les antigues canonades de subministrament, actualment 
en desús tot i desconèixer el material de les actuals).

▪ Seguiment de les actuacions de desratització durant el primer 
trimestre del curs 2018_19.
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COMISSIÓ TEMES ECONÒMICS
Coordinadores:  Lola Lozano i M. Àngels Balboa

Objectius que ens vam fixar:
• Proposar i argumentar a l'Assemblea General les quotes per satisfer per a les famílies membres de 

l'associació (art 15 d). 
• Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General per ser aprovat a 

l’Assemblea i elaborar 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 argumentar i promoure la presa de decisions més adequada per 

a l'AFA. 
• Donar suport tècnic a la Comissió econòmica del Consell Escolar. 

Què hem aconseguit en el curs 2017-2018?

• El balanç i l'estat de comptes de cada 
exercici de l’AFA en general i del menjador.

• Presentar el balanç i l'estat de comptes de 
cada exercici a l'Assemblea General per 
ser aprovat a l’Assemblea i elaborar els 
pressupostos de l'exercici següent 

• Inspeccionar la comptabilitat 
• Custòdia i control dels recursos de 

l'associació 
• Preparar informes econòmics per 

argumentar i promoure la presa de 
decisions més adequada per a l'AFA. 

• Donar suport tècnic a la Comissió 
econòmica del Consell Escolar. 
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