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Què és l'AFA L’Associació de Famílies d’Alumnes de l'IE Pinetons (AFA els
Pinetons) és una entitat sense ànim de lucre que forma part de
la comunitat educativa de l’escola. Té una forta personalitat,
molt arrelada a la idiosincràsia del centre, i és promotora i
dinamitzadora  d’una gran quantitat d’activitats que formen
part de l’espai pedagògic del centre. 
L’AFA també és escola i aquesta és la principal premisa que la
mou. 
Té com a eix vertebrador la participació organitzada i
col·lectiva dels alumnes del centre i, per extensió, de les
seves famílies. 
Al llarg de la seva història ha promogut múltiples activitats,
totes elles adreçades a millorar el temps d’escola, fins al punt
d’assumir fins i tot la gestió del servei de menjador, l’acollida
matinal i el temps de lleure. 

L’AFA no és només un grup de 
families que organitzen coses. . 

L’AFA és un dels motors de l’escola Pinetons. 



D’una manera o una altra, tots gaudim dels beneficis que aporta l’Associació. Tots i totes lluitem pel mateix: per una bona
qualitat de l’educació, infraestructures de qualitat i una organització més adecuada, sempre defensant els interessos i les
necessitats dels nostres fills i filles. 
Amb la participació i la implicació de les famílies fem una millor escola. Donem suport a la gestió del centre des de diferents
àmbits: educatiu, social i econòmic. 

Realitzar activitats que reforcin el
projecte educatiu de l’escola.

Què fa l'AFA ?

Potenciar la participació de les famílies
en la vida del centre.

Aportar recursos per a contribuir a la
millora del seu funcionament. 

Treballar coordinadament amb l’equip
directiu i el professorat per al bon
funcionament del centre.

Donar suport als infants i a les famílies
amb necessitats educatives o socials
específiques.

Oferir serveix i activitats per a infants i
famílies facilitant la implicació i
participació positiva en la vida del centre
i per al desenvolupament d’habilitats,
capacitats relacionades amb l’educació i
l’aprenentatge.

Fomentar la convivència entre la
comunitat educativa.



L'AFA
treballa 
en...
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Coordinació de les comissions de l'AFA.
Revisió i si sescau reformulació possibles acords de la Junta de l'AFA.
Treballar en uns futurs pressupostos participatius
Presentació i Coordinació de les activitats o accions organitzades o amb participació de l'AFA
Fomentar la cooperació de les famílies en les activitats destinades a millorar la qualitat de l’escola.
 Afavorir la comunicació entre l’equip directiu, el professorat, les famílies i els infants.
Coordinar, millorar i mantenir la coordinació amb altres AFAs, AMPAs i AFIs, així com amb el Conseller Escolar
Municipal o altres entitats de Ripollet.

La comissió de presidència està formada per 12 membres, concrectament per la presidenta, la vice-presidenta, la
secretària, el tresorer i un vocal per cadascuna de les comissions.
La funció principal de la comissió és la coordinació entre totes les comissions, gràcies a que cada membre de la
comissió de presidència, participa en alguna de les altres comissions. D’aquesta manera es pot disposar de forma
més generalitzada de la informació de les actuacions que es realitzen donant més llibertat de decisió i acció a les
comissions.

OBJECTIUS

MEMBRES

Comissió 
Presidència

President: Eloi Rebollo
Secretària: Maite Martínez
Vicepresidenta: Esther Vallbona
Tresorera: Raquel Martínez
Lleure : Graci Mora

Tresoreria: Sara Castillejos
 Pati i exteriors: Merche
 Festes:  
Comunicació i transparència: 
Oberta a totes les families

Mínim una reunió cada 8 setmanes per revisar totes les tasques fetes per les diferents comissions aixi com les
seves propostes. Reunions en mode mixte: presencial (al menjador de l’escola) i online i obertes a totes les
famílies.  Han de servir  per a que tothom pugui assabentar-se i participar en el que es cou dins l’AFA, és una
bona manera d’assabentar-se com funcionen les comissions, i s’hi poden proposar idees i donar un cop de mà a
portar-ne altres a cap.  Són reunions obertes a tota família sòcia, en les que com a mínim hi assisteixen la Juntai
i els i les vocals de les diferents comissions de l’AFA.
Dies de reunió: 13 Gener - 24 febrer - 7 abril - 19 maig - 23 de juny de 17h a 18:30h
Totes les decisions han de ser publicades via comissió Comunicació / Transparència.
No cal que a les reunions vingui el vocal nomenat, pot venir altre membre de la comissió.

ALTRES...

12 de maig
9 juny
30 de juny

REUNIONS PREVISTES

Inici una vegada iniciades totes
 les comissions



Coordinació amb la direcció de l'escola
Coordinació , gestió i comunicació amb les coordinadores de Menjador, Cuina, Lleure i Esports i amb els seus
monitors i monitores.
Coordinació amb comissió tresoreria
Gestió de les subvencions
Millorar i simplificar alguns processos administratius derivats de les activitats de l'AFA.
Treballar en la millora i foment del Casal d'Estiu.
Gestió de famílies sòcies 

És l’òrgan intern que s’encarrega de la gestió operativa de l’AFA, escollit democràticament per les famílies sòcies en
votació. i format per sòcies i sòcis. En formen part: el/la president/a, el/la vicepresident/a, el/la secretari/ària, el/la
tresorer/a.
La funció principal de la comissió és la coordinació entre totes les comissions, gràcies a que cada membre de la
comissió de presidència, participa en alguna de les altres comissions. D’aquesta manera es pot disposar de forma
més generalitzada de la informació de les actuacions que es realitzen donant més llibertat de decisió i acció a les
comissions.

OBJECTIUS

MEMBRES

Junta AFA 
 

President: Eloi Rebollo
Secretària: Maite Martínez
Vicepresidenta: Esther Vallbona
Tresorera: Raquel Martínez

Les reunions poden ser presencials o en remot segons conveniencia dels membres.
Totes les decisions han de ser publicades via comissió Comunicació / Transparència.

ALTRES...

Coordinar-se amb  totes les comissions 
al inici d'aquestes.



Custodiar i controlar els recursos de l’AFA de forma transparent i íntegra per a totes les persones sòcies. i no

sòcies.

Millorar la comunicació sobre el destí de les quotes realitzades per les famílies: on van a parar, quina reinversió

se’n fa, etc.

Vetllar per la millora contínua de la gestió dels recursos bancaris.

Treballar propostes de gestió de les quotes de l’AFA.

Gestionar els comptes bancaris de l’AFA.

Coordinar la relació amb Gestoria 

Validar tot pressupost d'activitat.

Treballar per l'elaboració d'uns pressupostos participatius.

Treballar per garantir la viabilitat econòmica de l’AFA amb l’objectiu de seguir invertint cada curs, en l’escola i en les

famílies. Dóna el punt de vista financer a les inversions o activitats proposades per la resta de comissions per donar

compliment a la nostra missió.

La finalitat és acompanyar a les comissions a l’hora de prendre decisions que comporten unes despeses

econòmiques i garantir, d’aquesta manera, que es compleixen els pressupostos establerts.

OBJECTIUSComissió 
Tresoreria

MEMBRES

Raquel Martínez ( Tresorera )
Sara Castillejos 

Fer publicació de comptes  d'una forma clara i entendible cada trimestre.
Gestionar, juntament amb coordinadores, les reclamacions, baixes,.... de activitats.
Les reunions poden ser presencials o en remot segons conveniencia dels membres.
Totes les decisions han de ser publicades via comissió Comunicació / Transparència.
Tota activitat ha de ser aprovada per la comissió tresoreria

ALTRES...

Objectiu: primer balanç públic
a final 2n trimestre



Lleure

Migdia

Matí Tardes

Famílies

Comissió 

L'AFA dels Pinetons té com a pilar l'educació en el lleure. És en aquests

moments on els infants desenvolupen la major part de la seva activitat diària

(El temps no lectiu representa més d’una tercera part de la jornada) . El matí,

el temps de migdia o la tarda, són moments on els infants i joves poden dur a

terme activitats que els agraden, els motiven i que els aporten aprenentatges

de vida, que els connecten amb d’altres amics i amigues, altres espais i d’altres

interessos situant l'infant o jove al centre del procés educatiu.

Estem parlant d’aprenentatges rellevants, que els permetran dibuixar i decidir

millor sobre el seu futur. Aprenentatges que generen competències per la

vida que els ajudaran en la seva trajectòria escolar, laboral i vital. 

PROMOURE I COORDINAR UN NOU PROJECTE DE LLEURE ON 
S'INCLOGUIN ELS DIFERENTS ÀMBITS D'ACTUACIÓ. 

Projecte de lleure basat en la 
coeducació, igualtat i 

diversitat



OBJECTIUS

MEMBRES

ALTRES...

Treballem per a que TOT infant/jove tingui accés a aquest temps de lleure. Treballem per una educació inclusiva i
sense límits: ni d’espais, ni de temps, ni econòmics, ni socials. Una educació connectada que, a partir del treball
conjunt de la comunitat, ofereixi propostes educatives a tots els seus infants/joves, avançant cap a l’equitat.
Treballem conjuntament amb la comunitat educativa per a crear un projecte educatiu a temps complet on el que
s'apren fora de l'horari lectiu està reconegut i connectat.

Treballar per sensibilitzar i incidir en la comunitat educativa (famílies, alumnat i professorat) sobre la igualtat i la
diversitat. Entenem la igualtat en el sentit més ampli, amb una mirada interseccional (gènere, origen, estatus social,
identitat, etc.) i com a principi jurídic universal que considera que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats
d’accés als recursos. Treballar per incorporar la coeducació a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les persones
al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantint una orientació personal, acadèmica i professional lliure
de biaixos sexistes i androcèntrics, evitant tota discriminació associada al sexe o gènere.

PROMOURE I COORDINAR UN NOU PROJECTE DE LLEURE ON 
S'INCLOGUIN ELS DIFERENTS ÀMBITS D'ACTUACIÓ. 

Grup de Treball 

Projecte de 
lleure

Lleure

Migdia

Matí Tardes

Famílies

Comissió 



Fomentar la formació de monitors, monitores i personal de cuina.
Optimitzar la comunicació amb les famílies. 
Resoldre el dia a dia del servei de Migdia 
Gestionar les millores del servei.
Resoldre les incidències de personal i de manteniment.

 El temps de menjador és un moment preciós per fomentar valors com la convivència, l’empatia, la solidaritat, la
responsabilitat, l’aprenenatge. Sense passar per alt allò que es posa a taula, vetllant per una alimentació saludable,
compensada i de proximitat. Som conscients de l’alta responsabilitat que això suposa, per això, la gestió del
menjador és una de les principals premises de la nostra manera de fer. Responsabilitat que també assumim a través
de l’espai d’acollida, un espai de benvinguda necessari per a facilitar la conciliació de les famílies.

OBJECTIUS

MEMBRES

Esther Vallbona
Eloi Rebollo
 

Fer particeps a les families a través de noticies, explicacions de projecte,...
Totes les decisions han de ser publicades via comissió Comunicació / Transparència.
Tota nova inversió,... ha d'estar aprovada per la comissió tresoreria
Promoure , fer i publicar valoracions de les activitats o servei

ALTRES...

Grup de Treball 

Migdia i Mati

Lleure

Migdia

Matí Tardes

Famílies

Comissió 



Consolidar i, si s’escau, ampliar l’oferta de les activitats de lleure.
Rellançar les activitats de lleure per adults.
Donar continuïtat a secundària de les activitats de lleure pensades per a primària, però que poden ser d’interès
per als alumnes més grans. Crear noves activitats per joves de secundària.
 Oferir la màxima qualitat en totes les activitats.
Consolidar l’oferta esportiva des de la perspectiva de la igualtat de gènere.
Cercar professionals que orientin i aportin nous coneixements fent crèixer el projecte de lleure. 
Fomentar la pràctica esportiva entre els alumnes de P4 i P5 amb una oferta multiesport adaptada a la seva edat.
Ofertar noves disciplines esportives que puguin generar interès, més enllà del futbol i el bàsquet.
Adaptar l'oferta al nou projecte de lleure ( inclusió , diversitat, ...)

Treballar per oferir una oferta d'activitats de lleure i esports de qualitat i adaptada al projecte de lleure de l'AFA.
 

Tardes

Lleure

Matí Migdia

Esports

Grup de Treball OBJECTIUS

MEMBRES

Fer particeps a les families a través de noticies, explicacions de projecte,...
Totes les decisions han de ser publicades via comissió Comunicació / Transparència.
Fer reunions obertes a les families practicant així una participació activa de l'AFA
Tota nova inversió,... ha d'estar aprovada per la comissió tresoreria
Promoure , fer i publicar valoracions de les activitats o servei

ALTRES...

ESPORTSTARDES

Lleure tardes



Minimitzar la pervivència d’estereotips i rols de gènere que segueixen reproduint-se en els diferents àmbits i
espais escolars.
Fomentar la coeducació, entesa com l’acció educativa que proporciona estratègies per transformar les relacions
de poder, d’abús i de limitacions estereotipades que encara existeixen per a cada gènere.
Reflexionar, debatre, aprendre i construir; fent xarxa entre famílies, altres escoles i entitats i, evidentment, amb
l’equip pedagògic de l’Escola. Reflexionar, compartir i construir estratègies entorn diferents temes que ens
interpel•len i preocupen en relació la criança dels nostres infants i joves.
 Introduir l’educació afectivosexual i la diversitat de gènere (LGTBIQ) com a forma de prevenir diferents formes
d’abús de poder, de violències i de segregació a l’escola.
Visibilitzar les dones i altres col·lectius minoritzats per tal que tots els nens i nenes disposin de referents de
masculinitats i feminitats positius i saludables.
Organitzar tallers/activitats i xerrades sobre temes educatius, de participació i benestar. 
Oferir a les famílies un espai on compartir inquietuds, reflexions i eines per a saber com atendre les necessitats
dels infants i joves.
Oferint un espai igualitari i divers, en constant revisió.

Treballar per sensibilitzar i incidir en la comunitat educativa (famílies, alumnat i professorat) sobre la igualtat i la
diversitat. Entenem la igualtat en el sentit més ampli, amb una mirada interseccional (gènere, origen, estatus social,
identitat, etc.) i com a principi jurídic universal que considera que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats
d’accés als recursos. Treballar per incorporar la coeducació a l’efecte d’afavorir el desenvolupament de les persones
al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, garantint una orientació personal, acadèmica i professional lliure
de biaixos sexistes i androcèntrics, evitant tota discriminació associada al sexe o gènere.

Mitjançant tallers i cursos de formació a famílies i professorat, i eines i recursos didàctics, però també mitjançant
tasques d’assessorament a la resta de comissions de l’AFA, treballem per assolir els següents objectius:

OBJECTIUS

MEMBRES

Grup de Treball 

Lleure en família

Fer particeps a les families a través de noticies, explicacions de projecte,...
Totes les decisions han de ser publicades via comissió Comunicació / Transparència.
Fer reunions obertes a les families practicant així una participació activa de l'AFA
Tota nova inversió,... ha d'estar aprovada per la comissió tresoreria

Lleure

Migdia

Matí Tardes

Famílies

Comissió 



La comissió organitza i coordina les festes de l’escola. Aquestes són una bona ocasió per a reforçar la cohesió de la
comunitat educaiva, obrir l’escola ales famílies i crear un bon clima de convivència, reforçant la creació de xarxa i de
participació mitjançant activitats de caire lúdic i cultural. Les festes de l’escola Pinetons són una manifestació de
l’alegria que implica compartir activitats entre tota la comunitat educativa en un ambient distès. És molt important
la participació de les famílies per tirar endavant cadascuna de les activitats proposades. 
Per això, apostem per fixar un calendari de festes en què hi hagi diversitat d’activitats, tot escoltant alhora els
suggeriments de les famílies.

És important promoure els valors de la cooperació i l’educació en la solidaritat. Per això a
postem per organitzar durant tot el curs un seguit d’activitats solidàries en benefici d’ONG’s acreditades tant
d’àmbit local com general. 

OBJECTIUSComissió 
Festes i 

Solidaritat

MEMBRES

ALTRES...

Fer particeps a les families a través de noticies, explicacions de projecte,...
Totes les decisions han de ser publicades via comissió Comunicació / Transparència.
Fer reunions obertes a les families practicant així una participació activa de l'AFA
Tota nova inversió,... ha d'estar aprovada per la comissió tresoreria
Promoure , fer i publicar valoracions de les activitats o servei



Garantir el bon funcionament dels canals de comunicació amb les famílies.
Garantir que totes les comissions informin de decisions o activitats.
Emetre comunicats periòdics de les activitats o informacions vinculades a l’AFA que siguin d’interès general.
Fer valoracions periòdiques dels espais organitzats per l’AFA.
Consolidar la pàgina web com el canal de comunicació on es centralitzin i es publiquin totes les activitats de
l'AFA.
Gestionar els diferents formularis de comunicació i inscripcions.
Recollir les preguntes, queixes i/o suggeriments de les famílies a través d’un formulari web i treballar-les amb
celeritat.
Garantir la transparencia de totes les decisions de l'AFA.
Garantir la guarda i documentació de tota documentació relacionada amb l'AFA

És una comissió cabdal per garantir la bona salut de l’AFA. Formem aquesta comissió de l’AFA per millorar i
potenciar la comunicació amb les famílies a través de diferents canals i formats. 
Volem ser una AFA oberta a tota la comunitat educativa: propera,transparent, sincera i accessible a tothom.

L'AFA ha de donar informació actualitzada i de forma regular de les activitats, decisions preses, serveis o notícies
relacionades amb l’AFA. És un treball conjunt amb la resta de comissions.  
L’AFA som tots i totes. Així doncs, la nostra voluntat és estar al servei de les famílies com a vehicle comunicatiu 
per informar de tot el que fem, de manera clara, veraç i directa. Alhora ha de ser receptora de les inquietuds,
suggeriments i queixes que sorgeixin des de les famílies.

OBJECTIUSComissió 
Comunicació,  

Transparència i 
documentació
MEMBRES

Treballar amb Comissions cada vegada que ho necessitin per millorar la comunicació i transparencia de cada una
d'elles.
Reunions presencials o online.
Treballar en una web comode i dinamica i que doni més informació a les famílies.
Fomentar la transparència de l'AFA i de cadascuna de les seves comissions

ALTRES...



L’escola és un espai total que ultrapassa l’espai aula. Per això, donem molt de valor als espais, elements i materials
exteriors que aporten als infants moments d’oci, creativitat, diversió, descans, aprenentatge…Són espais amb molt
de valor per treballar la socialització entre companys i el seu desenvolupament personal. La comissió compta amb
famílies interessades en participar activament en la transformació i renovació dels espais de l’escola, esdevenint així
un projecte amb voluntat de fomentar la participació en el major nombre d’espais possibles. 

es d’aquesta comissió vetllem pel bon estat de les infraestructures escolars i la millora dels espais interiors i
sobretot exteriors. Aquesta és una comissió mixta formada per famílies i mestres que hi col·laboren. Treballem per
una escola amb més espais verds, més espais de joc i relació per als nostres infants. I també perquè en un futur
tinguem un espai definitiu per a la nostra escola.

OBJECTIUSComissió 
Pati i 

Exteriors  

MEMBRES

Fer particeps a les families a través de noticies, explicacions de projecte,... via comissió Comunicació /
Transparencia.
Fer reunions obertes a les families practicant així una participació activa de l'AFA
Totes les decisions han de ser publicades via comissió Comunicació / Transparència.
Establir un projecte juntament amb l'IE Pinetons 
Promoure , fer i publicar valoracions de les activitats o servei

ALTRES...



Objectius final curs 22/23
Fer primera reunió de totes les comissions.

Publicació de totes les reunions de comissions en les que poden participar totes les families.

Publicació actes de reunions.

Inici treball de comissions mixtes ( pati / festes / canvi de projecte)

Establir les bases i inici de feina de comissió tresoreria . 

Publicació de balanços econòmics clars i entenedors a partir del 2n trimestre del curs 22/23

Inici d'un nou projecte d'inclusió.

Primeres pases de lleure en familia

Millora en la gestió de les dades

MIllora en la trasparència i facilitat dels tràmits

Valoració dels serveis

Treballar en noves formes de subvenció

Objectius final curs 22/23
Lleure en familia 100% actiu i funcional

Tresoreria amb objectius clars 

Presentació nou projecte de lleure

Comunicació continua amb families - presentació dels serveis

Augment d'un 20% de les famílies sòcies.

Participació activa a PEE - Consell municipal

Augment en la participació de les comissions

Gestor documental digital aplicada

Noves font de finançament


