ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES ESCOLA LES
PINEDIQUES
TARADELL
#presentació nouvinguts

Benvolguda família;
Volem aprofitar la vostra incorporació a Les Pinediques per donar-vos la benvinguda a
l’escola i per presentar-nos com l’Associació de Famílies (AFA) de l’escola on heu inscrit als
vostres fills.
L’AFA és una entitat sense ànim de lucre que agrupa les famílies de l’escola amb l’objectiu
de contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament de la nostra escola i promoure la
participació de les famílies.
Som una associació comunicativa, participativa i, per tant, oberta a tothom, basada en el
diàleg i la col·laboració entre els diversos sectors de la comunitat educativa.
L’AFA la formem, voluntàriament, totes les famílies de l’escola i està gestionada per una
Junta, escollida en assemblea, que és qui gestiona les tasques i prèn les decisions. Si en
voleu formar part d’aquesta junta, poseu-vos en contacte amb nosaltres a
afa@pinediques.com
L’AFA es finança mitjançant l’aportació d’una quota anual per família que serveix per portar
a terme tots els serveis que veureu a continuació i per dotar dels recursos i materials que
l’escola ens sol·licita, i que són en benefici de TOTS els alumnes de l’escola.
Ens organitzem en diferents comissions, en funció dels serveis que oferim, que són;
1. Serveis destinats a compatibilitzar els horaris laborals;
a. Servei de menjador. El gestiona el Consell Comarcal a través de la empresa
7iTria, que actualment en té la concessió. Tenim servei de cuina pròpia (es cuina
a la mateixa escola) i monitoratge tant a dins del menjador com al pati durant
l’horari de migdia.
b. Servei d’acollida matinal. S’ofereix servei de vigilància cada dia de 7’30 a 9h,
tant a l’edifici d’infantil com al de primària.
Aquests dos serveis sempre estan gestionats per una empresa externa i l’AFA fa
d’intermediària entre l’empresa i les famílies, i vetlla pel seu bon funcionament.

2. Serveis destinats a afavorir el desenvolupament integral dels
nostres fills i filles
a. Activitats extraescolars. Aquestes activitats es porten a terme en horari de
migdia i a partir de 2/4 de 5 de la tarda, als dos edificis (infantil i primària), amb
la filosofia de no interferir amb altres activitats ofertes al nostre poble.
b. Mitges hores. Són les mitges hores que queden lliures tots els dies de la
setmana des de que el Departament d’Educació va eliminar la sisena hora lectiva
el 2006.
L’escola se’n fa càrrec tres dies a la setmana i l’AFA se’n fa càrrec dels altres
dos dies (dimarts i dijous), en consonància amb la línia pedagògica de l’escola i
segons les seves propostes/peticions. Només a educació primària (de 12’30 a
13’00).
3. Serveis destinats a socialitzar i reduir despeses.
a. Socialització de llibres. Juntament amb l’escola, l’AFA promou el programa de
socialització de llibres, amb els objectius d’estalviar despeses a les famílies en
la seva compra, promoure el reciclatge i educar als alumnes en el fet de
compartir i tenir cura d’un material comú. Només per alumnes de primària.
b. Mobilitat. Hem creat unes rutes per fer a peu per arribar als dos edificis, amb
acompanyament de monitoratge i voluntaris, que pretèn facilitar l’accès a peu a
l’escola, descongestionar de cotxes els carrers, promoure l’autonomia dels
infants per moure’s pel poble i vetllar per la seva seguretat.
4. Serveis destinats a potenciar la participació i la cohesió.
a. Voluntaris. L’AFA s’encarrega de crear un llistat de persones que tenen algun
vincle amb l’escola (familiars d’alumnes, ex-professors o ex-alumnes…) i que
volen col·laborar com a voluntaris en les diferents activitats que s’organitzen des
de l’escola o des de l’AFA (acompanyament en excursions o al Bus a Peu,
preparació de fruita que ens arriba pels esmorzars, creació d’elements i d’espais
als patis…). L’escola és qui gestiona després aquest llistat de voluntaris segons
les seves necessitats.
b. Festes. L’AFA participa i col·labora activament en les festes i tradicions que se
celebren al poble, com el passant del Tres Tombs (gener), en l’organització de
tallers la Diada de Sant Jordi (abril)i la Festa de la Primavera (finals de maig),
festa de l’escola on hi participen alumnes, mestres i famílies.
c. Escola de pares. S’organitzen conferències col·loqui per a pares i mares, al llarg
del curs. Actualment es coordina a través del Consell Escolar Municipal i
s’organitza amb altres AFAs de Taradell gràcies a l’Escola de Pares Municipal.

d. Famílies enllaç. S’intenta tenir un representant a cada curs,
sobretot a Educació Infantil, per fer la funció d’enllaç amb les
famílies nouvingudes a l’escola.
Amb aquest enllaç es pretèn que entenguin tota la informació que els arriba de
l’escola i de l’AFA, especialment a les famílies que puguin tenir dificultats
d’idioma, i els sigui més fàcil la seva integració i participació a la escola.
e. Comissió patis. Té com a objectiu millorar i crear nous elements i espais als
patis dels edificis d’infantil i primària.
5. Serveis destinats a facilitar la informació.
a. Web i correus electrònics. A la web www.pinediques.com, l’AFA hi penja tota
la informació relacionada amb l’associació, com ara documentació, formularis
d’inscripció, actes de les reunions de junta…
Allà hi trobareu també les adreces de correu electrònic de les diferents
comissions de l’AFA, per poder comunicar-vos amb elles.
b. Instagram. Al perfil @afalespinediques podeu trobar informació com els menús
mensuals del menjador.
c. Whatsapp. Existeix un grup de whatsapp per cada curs, que serveix per fer
arribar la informació més rellevant de l’escola o l’AFA a totes les famílies.
Aquesta informació arriba a través d’uns pares/mares delegats, i es pot utilitzar
també perque les famílies es puguin conèixer i comunicar entre elles.
Per formar part d’aquest grup de whatsapp, heu d’enviar un correu electrònic a
afa@pinediques.cat indicant a assumpte “whatsapp”, i com a text “nom i
cognoms alumne, curs de l’alumne, nom i cognoms pare/mare i número de
telèfon”
Ser soci de l’AFA permet l’accès als serveis de menjador, acollida matinal, socialització de
llibres, extraescolars, etc. En aquest cas, és obligatòria l’aportació d’una única quota anual
per família, que aquest proper curs serà de 40 euros per família, que s’han d’ingressar
amb una transferència al següent compte (concepte: NOM I COGNOMS ALUMNE I
CURS/CURSOS):

ES15 0182 1674 1102 0177 6166 (BBVA)
Ser-ne soci és un benefici per a tothom i no podem restar-ne al marge. Sense el suport de les
famílies, l’AFA no podria tirar endavant cap projecte ni mantenir els serveis que ja oferim.
Restem a la vostra disposició i esteu convidats a participar en les diferents comissions.

Taradell, juliol de 2022

