Què és
l’AFA?

L’Associació de Famílies d’Alumnnes
és una associació voluntària
de les famílies de l’escola
amb l’objectiu general de promoure la participació en les
activitats educatives del centre.

Tu decideixes la implicació
i la dedicació.
Quina
FINALITAT
té l’AFA?

Comptem amb tu!

Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.
Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.
Representar les famílies al Consell Escolar del centre.
Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, mitjançant comissions de treball.

Perquè és bo
participar en
l’AFA?

https://afajujol.cat/
afajujol@gmail.com

Perquè tota la comunitat educativa podrà
conèixer la diversitat cultural i lingüística de
l’escola.
Perquè podràs conèixer i entendre com funciona
l’escola, el sistema educatiu i la comunitat
educativa.
Perquè podràs conèixer i compartir amb altres
pares i mares les teves inquietuds i propostes i
també ajudar-nos mutuamente.
Perquè és positiu que tots i totes vetllem per la
qualitat de l’educació dels nostres fills i filles.

De quines
maneres
hi pots
participar?
Puntualment, donant suport a alguna activitat
per a la qual es necessitin mares/pares
voluntaris.
De forma regular, formant part d’alguna comissió
de treball.
Formant part de la junta de l’AFA.

Línies de treball

Organització
L’AFA està organitzada en 4 grups de treball.

Conciliació
familiar
Oferir activitats per allargar
la jornada de l’alumnat sent
alhora profitosa

Interlocució
amb l’escola

COMISSIONS

Recolzar i ajudar a les famílies a
comunicar-se amb l’escola, com a
canal oficial.

PROJECTES

JUNTA

Espai d’articulació
i coordinació.

Suport
administratiu

Cohesió
de la comunitat educativa
Posar en contacte a les famílies a fi de millorar
les xarxes interpersonals i crear sinergies.

DIFUSIÓ

Delegats/des

La veu de l’AFA.

COMISSIONS
FESTES
EXTRAESCOLARS
Organitza i fa el seguiment de les activitats
extraescolars, el casalet, el casal d’estiu i el
servei d’acollida i permanència.

COLÒNIES
Organitza les colònies, acompanya als
nens i nenes per supervisar l’activitat i
perquè aquests tinguin un referent
mentre són fora del seu entorn habitual.

ESCOLA DE MARES I PARES
Organitza xerrades que siguin d’interès per les famílies
tant en temes de l’àmbit escolar com pel que fa a
l’educació en l’entorn familiar.

AGENDA ESCOLAR
Coordina el disseny i l'impressió de les
agendes, projecte del qual participen
altres 9 escoles del districte.

Dóna suport a l'escola amb les festes que
organitza i a les famílies de 3r en l'organització
del sopar de final de curs; coordina l'arribada del
patge reial, la decoració de la façana de l'escola
per Sant Jordi i la participació de l'escola en la
rua municipal de carnestoltes.

ACTIVITATS FAMILIARS
Proposa activitats per fomentar la cohesió de la
comunitat educativa.

MENJADOR
2022
Davant l'existència d’un curs extra, la
comissió dóna suport a l'escola per
garantir el bon funcionament i la
normalitat del desenvolupament formatiu
de l'alumnat.

SOCIALITZACIÓ
BIBLIOTECA
Realitza activitats vinculades amb els
llibres i les seves històries.

Coordina el voluntariat per realitzar la posada a
punt dels llibres de text de cara a un nou curs.

ESCOLA+SOSTENIBLE
MANTENIMENT
Coordina i supervisa tasques de manteniment
per tal d'intentar resoldre les necessitats o
deficiències estructurals de l'escola.

Dóna suport a l'escola en el manteniment de les
zone s verde s, proposa ac tivitat s per
tant d'apropar els infants al consum
responsable, el reciclatge, ...

Ajuda a millorar els hàbits alimentaris de
l’alumnat de l'escola i apropar el menjador
i el funcionament del servei de migdia a
les famílies.

