
ACTA JUNTA OBERTA DE L’AFA 

12 DE DESEMBRE DE 2019 

 

Data: Dijous 12/12 /2019 

Lloc: Escola Pins del Vallès 

Hora: 21h  

Número d’assistents: 5 
Mónica Aisa, Maria Vidal, Carolina Carbó, Irantzu Auzokoa, Bàrbara Negre. 
 

 

ORDRE DEL DIA  

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la junta anterior  

2.- Pla de treball del diferents grups de treball (GT) 

● GT COMUNICACIÓ 
- Aprovació de la renovació del domini AFA 
- tipologia de contingut extern al Pins que publiquem al PINewS 

● GT ACTIVITATS FAMILIARS 
- Diferents propostes de xerrades per al curs 19-20 

● COMISSIÓ MEDI AMBIENT 
- Famílies 4future, coordinadora d’AFES per a la sostenibilitat 

● COMISSIÓ FEMINISTA DEL PINS 
- Presentació de la comissió: què volem fer aquest curs? 

● COMISSIÓ MIGDIA 
- Informacions junta menjador 
- Jornada intensiva Nadal 

3.- Precs i preguntes 

 

 

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR 

Aprovada per unanimitat 

2.- Pla de treball del diferents grups de treball (GT) 

● GT COMUNICACIÓ 
- Aprovació de la renovació del domini AFA: Renovació domini AFA, s’aprova 

per unanimitat. 
- tipologia de contingut extern al Pins que publiquem al PINewS: queda 

pendent per propera junta 
 

● GT ACTIVITATS FAMILIARS 
- Diferents propostes de xerrades per al curs 19-20: Cal consultar amb 

tresoreria l pressupost disponible i esbrinar la possibilitat de subvencions per part 
de l’ajuntament. De les xerrades propostes es proposa realitzar 1 sobre sexualitat 
(a escollir per activitats familiars entre les dues propostes), 1 de primer auxilis, 1 de 
l’Alba Castellví, en aquest ordre de prioritat. 
 

● COMISSIÓ MEDI AMBIENT 
- Famílies 4future, coordinadora d’AFES per a la sostenibilitat: 

coordinadora AFAs per la sostenibilitat (Families for future). S’aprova per 
unanimitat la participació en la coordinadora. 



- Es comenta també que la comissió de medi ambient necessita reforços. Es 
proposa fer notícia al PINewS sobre la nova coordinadora i aprofitar per demanar 
suports per la comissió. 
 

● COMISSIÓ FEMINISTA DEL PINS 
- Presentació de la comissió: què volem fer aquest curs? Es comenten les 

activitats que s’estan organitzant desde la coordinadora. 
 

- Campanya amb les joguines no s’hi juga, ja s’ha fet aquesta setmana i sortirà 
al pinews 
- Festa diversitat familiar a la Plaça Octavià (coordinadora coeducació): 16 maig 
- Posar un joc interactiu per la festa d’estiu del pins 
- Elaborar un comunicat en clau de gènere de cara al Carnaval 
- explicació de la vaga feminista 8/3 
Tot això sempre coordinades amb l’equip directiu i docent; i amb la 
coordinadora d’escoles coeducatives 

 
● COMISSIÓ MIGDIA: Es comenten els temes tractats a la darrera junta de menjador. 

 
 

3.- Precs i preguntes: Proposta creació comissió de patis. Per col·laborar amb l’escola en el projecte 

de patis. 

 
PROPERA JUNTA: 23/1/2020 

 

 

 

 

Maria Vidal      Mònica Puig 
Vicepresidenta     Secretària 
 


