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MEMÒRIA JUNTA DE L’AFA CURS 2017-2018
Integrants de la Junta :
La Junta està integrada per quatre càrrecs electes i diferents vocals:
Presidència : Adelina Casanova
Vice-presidència : Silvina Seselovsky
Secretaria : Marcia Morant
Tresoreria: Teresa Lladós
Vocals :
Elisa Capellades ( presidència )
Lucrecia Olivari ( presidència )
Mari Carmen Modolell ( tresoreria )

El curs 2017-2018 van renovar-se els càrrecs de Vicepresidència i Tresoreria, amb la reelecció de
Teresa Lladó com a Tresorera de l’AFA amb única candidatura i votada per unanimitat del presents i
l’elecció com a Vicepresidenta Silvina Seselovsky amb única candidatura i votada per unanimitat dels
presents.

A l’inici del curs 2018-2019 cal renovar els càrrecs de Presidència i Secretaria. Aquests càrrecs ja van
manifestar en l’Assemblea General Ordinària del curs 2017-2018 la seva voluntat de no presentar-se
a la reelecció.

Objectius :

És l’espai d’articulació i coordinació de les comissions i projectes. Ha de tenir una visió global de totes
les activitats que es realitzen i ha de garantir la coherència d’aquestes entre si i amb els objectius de
l’AFA.

La Junta és la representant de l’AFA així com responsable legal final de totes les activitats
organitzades per l’associació.
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Activitats del curs

-

-

-

Recolzament a la comissió de Gènere
Reunions conjuntes de Junta i Comissions amb l’objectiu de treballar de forma transversal
entre totes elles.
Preinscripció online de les extraescolars pel curs 2018-2019
Es reactiva la comissió Escola+Sostenible, que es divideix en dos grups de treball: Verd i Camí
escolar.
Recolzament al grup de treball Camí Escolar, que gestiona el projecte mixt (escola+ AFA+
administració local )
Coordinació de la jornada del 12 d’abril 2018. Es va realitzar una activitat relacionada amb el
projecte Camí Escolar dinamitzada pel Globus Vermell, el Petit Mercat i una paella per
recaptar fons per cobrir part de les activitats .
Subvenció del subministrament i instal·lació de 9 aparells purificadors d’aire (un per aula i
dos en l’aula verda) en la planta primera de l’edifici ocupada per l’Educació Infantil. La
instal·lació està prevista per abans de Nadal.
Actualització dels correus del grups de treball, dels llistats d’integrants de les comissions i
dels documents generals de l’AFA ( “ Per a què serveix un delegat “, “ Què és l’AFA “, “
Protocol de funcionament de l’AFA “ )

Ordre intern ;

-

-

Manteniment de l’espai compartit IDRIVE per compartir i emmagatzemar els documents més
importants a fi de generar un històric a disposició dels actuals i futurs grups de treball.
Seguiment, en col·laboració amb la persona a càrrec del suport administratiu de l’AFA (
Martha Pozuelo ) i les comissions, de l’organització, gestió i arxiu de la documentació
generada ( calendaris, contractes, assegurances, pressupostos i factures, sol·licitud de
subvencions )
La figura del coordinador d’activitats extraescolars es consolida en l’estructura de l’AFA.
Adaptació dels procediments als nous requeriments de la nova llei de protecció de dades de
caràcter personal.

Relacions institucionals :

Durant el curs 2017-2018, l’AFA ha continuat en contacte amb els tècnics de Districte, per fer un
seguiment de l’entorn immediat de l’escola quant a circulació, neteja i seguretat.
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Valoració general:

La relació de la Junta aquest curs 2017-2018 amb les comissions ha estat basada en un treball
d’acompanyament, pas necessari pel relleu de la Presidència.
S’han coordinat des de la Junta les diferents activitats que s’han realitzat al llarg del curs vetllant per
cohesionar la Comunitat Educativa

Proposta millora per curs vinent :

-

Treball intern :
Millorar la difusió de la feina duta a terme des de l’AFA , les comissions i projectes. Recolzar
el projecte Camí Escolar i seguir valorant noves iniciatives o projectes plantejats per les
famílies

-

Relacions amb l’entorn :
Aspirar a que l’AFA del Jujol tingui un paper més actiu en els òrgans de participació on les
associacions de famílies d’alumnes hi són representades, així com amb altres entitats i
associacions del barri i de la ciutat amb les que intercanviar coneixements i experiències.
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MEMÒRIA COMISSIÓ DIFUSIÓ 2017-2018
Integrants comissió:
• Carlota Bernat
• Maragda Sanllehy
• Toni Martínez

Objectius:
La COMISSIÓ DE DIFUSIÓ pretén procedir de manera transversal en tots els canals
de comunicació de l’Afa de l’escola, per brindar informació pertinent, contrastada i de
qualitat a les famílies. Per això treballa de manera consensuada amb la Junta del
AFA, els membres de les comissions i la comunitat escolar del Jujol.
La COMISSIÓ DE DIFUSIÓ es dedica a:
• Ajudar a difondre les activitats que es realitzen a l’AFA.
• Actualitzar la informació del BLOC i les xarxes socials (Facebook y Twitter) de
l’Afa
• Brindar suport per a dissenyar els cartells de difusió de les diferents activitats.
• Crear y publicar el butlletí de l’AFA: la Jujola.
• Generar criteris i estratègies pel tractament de la informació i gestió dels
comptes online.
Es consideren canals de comunicació totes les plataformes creades per difondre
informació. Fins a l'actualitat la comissió de difusió ha creat i gestiona els següents
canals.
•
•
•
•
•
•
•

BLOG: https://afajujol.cat
FACEBOOK: https://www.facebook.com/afjujol
TWITTER: https://twitter.com/afajujol
YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/JUJOLtv/videos
JUJOLA+ISSUU: http://issuu.com/ampajujol/docs/la_jujola_2012/1
GMAIL : comunicacioafajujol@gmail.com ¿?
Grups de Whatsapp: Comunicació JUJOL

NOTA: el curs passat es va comprar el domini afajujol.cat. El bloc de wordpress
(ampajujol.wordpress.com) s’ha redireccionat a afajujol.cat. El facebook i twitter
també s’han caviat de ampajujol a afajujol.
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Activitats del curs:
El BLOC: ha seguit amb l’activitat de l’any passat. Té més de 1.100 seguidors.
Alguns comuns amb el Facebook (538 amics) i Twitter (1.029 seguidors). Des de la
creació del bloc s’han publicat 1.011 entrades, Aquest curs unes 110.
El curs 2016-17 unes 120.

Aquest any, però els continguts generats han estat els mínims. S’hauria de donar
una empenta.

FACEBOOK: té 538 amics, (474, 444, 393, 315, 245 i 186 els cursos anterior). És
molt utilitzat en moments puntuals com les colònies i festes organitzades a l’escola.
Durant les colònies es va fer un seguiment cada dia via BLOC i Facebook que va
tenir molt èxit. Prop de 1.500 visitants (i més de 8.000 vistes) al BLOC el maig del
2016.
Aquest any, però els continguts generats han estat els mínims.

TWITTER: té 970 seguidors. Aquest any s’ha donat una bona empenta, molt ben
rebuda, però una mica descontinuada.

YOUTUBE: El canal audiovisual de l’Ampa va ser creat en 2012 i disposa d’un
centenar de vídeos relatius a les festes de l'escola, projectes especials com a
"reporters jujol" i reportatges variats. Fins avui s'han realitzat més de 10.000
reproduccions dels vídeos. El vídeo més vist, amb més de 5.000 reproduccions és el
del la llegenda de Sant Jordi. Aquest any no s’han pujat vídeos nous.

Curs/cursos o alumnes que han participat:
En el BLOC i el Facebook de moment no hi participen alumnes.
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Pressupost: 0

Elements difusió emprats:
HOOTSUITE: eina per sistematitzar publicacions al Twitter. Aquest any no s’ha fet
servir. No es publica el menú diàriament.
ISSUU: eina per crear publicacions-llibres digitals.

Valoració general:

Proposta millora per curs vinent:
Tant el BLOC com el Facebook s’haurien de dinamitzar. Tenim molts seguidors però
molt poc feedback, perquè com que es publica molt poc, hi ha poc seguiment.
I seria important tornar a publicar la Jujola o algun butlletí a partir de la informació ja
generada per al BLOC

Aquest any no s’ha treballat en el llibre d’estil.
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MEMORIA COMISIÓ COLÒNIES 2017-2018
Integrantes comisión:
x
x
x
x

Raul Herrera
Carolina Gaona
Mónica González
Tony Martinez

Madres y Padres Acompañantes
x Carlota Bernat
x Mar Senaer
x Aska Suzuki
Fechas y Horarios:
Del 18 al 20 de Mayo.
Salida:

18/5, 8:45 hs, Gala Placidia.

Retorno: 20/5, 16:00 hs, Gala Placidia.
Casas Contratadas:
x Ciclo Infantil:
Can Miqueló – Sant Martí de Centelles.
Temática: “Escuela de Cielo”.
x Ciclo Primaria:
Mas Gorgoll – Palamós.
Temática: “Escuela de Mar”.
Precio de la colonia:
Socios AFA: 137 €

No socios: 167 €

Empresas Contratadas:
Casa de colonias:
Transporte:

Eix Estels
Sagalés
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Objetivos:
Organizar y llevar a cabo la salida de Colonias de los alumnos tanto de Infantil como
Primaria de la Escuela J. Mª Jujol.
Desarrollo del trabajo de la comisión:
Se mantuvo el formato de contratación de 2 casas, una para el ciclo primario y otra
para el ciclo infantil.
Se consultaron otras empresas pero finalmente Eix Estels nuevamente fue elegida
como empresa prestadora del servicio.
Los motivos fundamentales para ellos son: tarifas más económicas que el resto,
historial de trabajo con el colegio y acompañamiento de los padres, entre otros.
Se decidió contratar con Sagalés como empresa de transporte por segundo año, ya
que sus tarifas han sido las más económicas sin prescindir de un buen servicio.
También, este año, pudimos ofrecer el pago en 3 cuotas, lo que facilitó la inscripción
a las familias.
Este año decidimos que la información sería mejor recibida si hacíamos una reunión
para el ciclo infantil y otra para el ciclo de primaria, ya que las necesidades
informativas de cada grupo son diferentes.
Por tanto se hicieron dos reuniones en diferentes fechas, en las cuales, además de
exponer la casa de colonias a través de un video, se contestaron a las diferentes
inquietudes aportadas por los padres.

Desgloce de participación por cursos:

P3
P4
P5
1r
2n
3r
4t
5è

6 nens
15 nens
15 nens
27 nens
25 nens
26 nens
29 nens
29 nens
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Difusión:
La información de Colonias se realizó a través de diferentes medios: Jublog,
Facebook, Mochileo y reuniones informativas.
Durante el desarrollo de las colonias se difundieron imágenes de las diferentes
actividades a traves del Facebook del AFA.

Valoración general:
La experiencia una vez más resultó positiva para el alumnado.
Las casas y actividades han sido valoradas positivamente, lo mismo que la labor de
los organizadores y monitores de las diferentes casas.

Propuesta de mejora para el proximo año:
Para la proxima temporada, seguiremos valorando la forma en que poder plantear la
salida de colonia para los alumnos de P3 en un solo dia y una sola noche.
Creemos que eso haría una participación mayor de este grupo de niños y niñas que,
siendo tan peques, es comprensible, que más de una noche pueda ser una traba
para participar de las mismas.

Datos Económicos:
x Grupo Infantil: Can Miqueló
Asistencia: 46 alumnos ingresos:

6.302,00 €
414,00 €

Transporte: Sagalés:

5.624,98 €

Eix Estels (casa+actividades):
Resultante: 263,02 €
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x Grupo Primaria: Palamos
Assistencia: 125 alumnos ingresos:

17.125,00 €
1.682,73 €

Transporte: Sagales:

15.624,95 €

Eixestels (casa+actividades):
Resultante: -182,68 €

Gastos: 30,83 € material para llevar en el bus (Rollos papel, Bolsas, Tiritas,
ambientador).

Can Miqueló:
Palamos:
Gastos:
Total:

263,02 €
- 182,68 €
- 30,83 €
49,51 €
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Memòria AFA
Josep Maria Jujol

MEMÒRIA COMISSIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-2018
Integrants comissió:
• Michele Catanzaro (Irene Catanzaro P3)
• Maria Cervini (Júlia Antoine 2n i Marc Antoine P3)
• Cristina Cónsul (Maria Llorca P5 i Júlia Llorca P3)
• Fernando Fonseca (Mateo Fonseca 4t i Tomás Fonseca 1r)
• José Oliver Segura (Roque Oliver 2n i Berta Oliver P4)
• Tony Martínez (Julián Martínez 3r, Leandro i Ezequiel Martínez P4)
• Eva Monclús (Andreu Vivó P3 i Bruno Vivó P3)
• Sandra Roca (Alba Casajuana 1r i Joan Casajuana P4)

Objectius:
L’objectiu de la Comissió d’Activitats Extraescolars és faciitar la conciliació familiar oferint
una extensió de l’horari escolar amb activitats interessants pels nens i nenes de l’escola.
Aquesta tasca es va dur a terme mitjançant tres blocs diferenciats:
- Extraescolars del 2 d’octubre de 2017 a l’1 de juny de 2018.
- Casalet, extensió de l’horari escolar durant el període de jornada intensiva del 4 al
21 de juny de 2018.
- Casal d’estiu, proposta lúdica durant el període vacacional del 25 de juny al 29 de
juliol i del 3 al 7 de setembre de 2018.
Activitats del curs:
EXTRAESCOLARS
1. Durant l’any escolar 2017/2018 s’han realitzat les activitats extraescolars que
s’indiquen a continuació. El nombre d’inscrits és la mitjana d’alumnes per
activitat/mes:
Activitat
Horaris
Empresa
JOCS PREDimarts i dijous de 16:30h a
ESPORTIUS
17:45h
IPP
ESCOLA DE FUTBOL
Dilluns i dimecres de 16:30h a
SALA
17:45h
IPP
ROBÒTICA
Dijous de16:30h a 17:45h
Ignite Seriuos Play
TEATRE INFANTIL
Dimarts de16:30h a 17:45h
IPP
Dilluns i dimecres de16:30h a
ESCOLA DE
BÀSQUET
17:45h
Pedagogium
Dilluns i dimecres de 16:30h a
TAEKWONDO
17:45h
IPP
DANSA INFANTIL
Dijous de 16:30h a 17:45h
IPP
STREET DANCE
Dimarts de 16:30h a 17:45h
Teo Barea
INICIACIÓ AL
Dijous de 16:30h a 17:45h
PATINATGE
IPP
Dilluns P3, dimecres (P4 i P5) de
ANGLÈS infantil
16:30h a 17:45h
Tea or Coffee
Dimarts (1r-2n) de 16:30h a
ANGLÈS 1r-2n
17:45h
Tea or Coffee
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ANGLÈS 3r-4t-5è-6è
ESCACS

Dimecres (4t-5è-6è) de 12:45Me
a
13:45 i (3r) de 13:45-14:45
Dijous de 12:45h a13:45h (4t-6è)
i de 13:45h a 14:45h (1r-3r)

INICIACIÓ AL TENNIS

Divendres de 16:30h a 17:45h

MÚSICA

Divendres de 16:30h a 17:45h
Dilluns (3r-4t), dimarts (2n),
dimecres (5è-6è) i dijous (1r)
Dilluns (P3-P5) de 16:30h a
17:45h
Dimecres (1r-2n) de 16:30h a
17:45h
Dimarts (P4) i dijous (P5)de
16:30h a 18:00h

ARTS PLÀSTIQUES
IOGA infantil
IOGA primària
NATACIÓ P4-P5

Tea or Coffee
EDAMI
Acadèmia Sánchez
Casal
Música Activa
Planeta Bea
Mamayoga
Mamayoga
UBAE

Es van poder realitzar totes les activitats ofertades per la gran participació de les
famílies a excepció Ioga primària per manca d’inscripcions.
2. Tal com es va plantejar en cursos anteriors, durant el curs 2017-18 s’ha contractat
una assegurança ( www.facap.cat) per accident per a cada nen que realitza alguna
activitat extraescolar per complementar l'assegurança de responsabilitat que ja
tenien les empreses contractades.
3. Gràcies al treball coordinat de la Junta de l'AFA i la Comissió, s'han continuat
mantenint reunions amb la Seu del Districte per gestionar millor els serveis que dona
l’empresa Marcet que gestiona el Poliesportiu Josep Comellas. No hi ha una
comunicació fluïda amb la empresa
4. Queda consolidat la ràtio de 25 alumnes per poder fer la natació de P4 i P5.
5. S’ha incorporat l’activitat de robòtica, amb un èxit absolut malgrat ser una activitat
més llarga del habitual i per tant més cara.
6. S’ha incorporat l’empresa de Teo Barea com a conductora de l’activitat d’Street
Dance, per tal de donar una millor qualitat del servei.
7. S’ha consolidat la activitat de ioga infantil i s’ha ofert pel nens de primària.
8. S’ha canviat l’empresa proveïdora des serveis d’anglès, anteriorment Fundació
Llissachs, per Tea or Coffee, apostant per empreses del barri. La valoració és
positiva, tot i que ha hagut diverses queixes en el grup de 4t per una professora. Es
van realitzar canvis que finalment van esdevenir un correcte desenvolupament del
curs.
9. S’ha elaborat un document de normes per als professors de les empreses
d’extraescolars.
10. S’ha elaborat un document de baixa d’activitat per tal de recollir informació amb
ànim de millorar.
CASALET
El servei de casalet s’ofereix a les famílies per poder facilitar l’allargament de la jornada
escolar, durant el període de jornada intensiva, amb un horari comprés entre les 15:00 fins
les 16:30 que juntament amb el servei d’acollida es cobreix la franja horària a l’escola fins
les 17:45h. L’empresa qui va gestionar-ho va ser IPP.
Els preus d’inscripció van variar segons l’opció triada:
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I les temàtiques de les activitats van ser les següents:

CASAL D’ESTIU
El casal d’estiu és un servei que s’ofereix a les famílies per tal de cobrir el període
vacacional de l’escola, per tal de conciliar amb la vida laboral de les famílies. L’empresa
gestora ha sigut IPP.
Enguany IPP ens va oferir la possibilitat de fer dos casals d’estiu, amb temàtica “Focus
Potus! Màgia, bruixes i bruixots” per als més petits i una altre d’arts escèniques
“Backstage” per als infants de 8 a 12 anys.
Malgrat l’iniciativa, no es va poder dur a terme ja que no hi va haver prou demanda del
d’arts escèniques. Es va dur a terme el de màgia únicament.
Es van realitzar diferents activitats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tallers
Jocs de pistes
Gimcanes
Danses i cançons
Iniciació als esports
Jocs d’aigua
Sortides i excursions una a la setmana

Les famílies van poder escollir per setmanes, oferint un sistema de preus i descomptes
beneficiós per a les famílies que més ho necessitaven:
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Essent acumulatius els torns entre germans.

Curs/cursos o alumnes que han participat:
Tant a les activitats extraescolars, al Casalet com al Casal d’estiu han participat nens i
nenes de tots els cursos.

EXTRAESCOLARS
ACTIVITAT

CURS

NENS

TEATRE INFANTIL

P3 a P5

7

LITTLE JUJOL (A)

P3 a P5

6

LITTLE JUJOL (B)

P3 a P5

16

JOCS PREESPORTIUS

P3 a P5

14

DANSA INFANTIL

P3 a P5

15

MUSICA ACTIVA

P3 a P5

8

NATACIÓ P4

P4

21

NATACIÓ P5

P5

22

P3 a P5

12

LITTLE JUJOL

1r i 2n EP

10

ESCOLA DE FUTBOL SALA

1r i 2n EP

18

ARTS PLÀSTIQUES

1r a 6è EP

27

MUSICA ACTIVA

1r a 6è EP

13

ESCOLA DE BASQUET (A)

1r a 4t EP

17

TAEKWON-DO

1r a 6è EP

26

INICIACIO PATINATGE

1r a 6è EP

40

INICIACÓ TENNIS

1r a 6è EP

4

FUTBOL SALA

3r i 4r EP

23

STREET DANCE (HIP-HOP)

1r a 6è EP

22

IOGA
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FUTBOL SALA

5è i 6è EP

16

ESCACS

1r a 6è EP

53

ANGLÈS

3r EP

9

ANGLÈS

4r a 6è EP

9

ROBOTICA

1r a 6è EP

23

P3 a 6è

51

ACOLLIDA TARDA

Si sumem els inscrits a diferents activitat, tenim 482 infants/activitat. No obstant això,
atès que hi ha nens i nenes que fan més d'una activitat, sabem que hi ha més de
301 infants que realitzen alguna activitat.
Fent seguiment de la participació del curs anterior, 2016-17, ha hagut un increment
de 88 nens i nenes més que fan activitats extraescolars i 40 nens i nenes més que
fan més d’una activitat extraescolar enguany.

CASALET
El casalet d’aquest any 2017/18 ha tingut 240 nens i nenes cada setmana, que van fer
l’horari de 15:00 a 16:30 hores, de aquets, 38 es van quedar fins les 17:45 hores. Aquest
nombre és una xifra molt superior que els 160 que van utilitzar el casalet l’any passat i dels
175 nens i nenes de l’any anterior.

CASAL D’ESTIU
El nombre d’inscrits aquest curs escolar 2017/18 ha estat molt alt, de la mateixa manera
que els últims anys. Degut a com ha quedat el calendari, solament s’han ofert 6 torns de
casal (5 al juliol i 1 al setembre). La següent taula reflexa la comparativa d’inscripcions,
setmana a setmana, dels darrers cursos. Per que sigui comparable amb els anys anteriors
hem posat els inscrits a les setmanes que serien similars al any anterior:
Total inscrits per setmana
Torn

Curs
2010/11

1r

52

48

47

-

70

2n

52

50

46

-

3r

43

38

35

4t

39

40

5è

31

6è

Curs
Curs
Curs
Curs
Curs
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Curs
2016/17

Curs
2017/18

98

96

108

97

92

94

114

68

86

68

83

87

29

51

65

58

67

87

30

27

43

48

35

60

61

23

17

20

28

32

22

-

7è

32

-

-

27

38

53

48

8è

-

-

-

28

55

64

-

60

Com es pot observar a la taula aquest any el casal ha estat un èxit. Van haver molts nens i
nenes inscrites, arribant la primera i segona setmana a una xifra superior als 100 infants.
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Pressupost del curs 17-18:
A continuació adjuntem la el pressupost del curs 2017-18 amb els nombres d’infants
correctes. De tota manera, per conèixer les dades exactes del balanç, caldria parlar amb
tresoreria de l’AFA.
Activitat

Per nen mes
Per inscrites
Any (multiplicat per 8)
Previsió
de nens Ingressos Despeses Ingressos Despeses Ingressos Despeses Saldo

TEATRE
INFANTIL

7

22

21,21

154

148,47

1232

1187,8

44,2

LITTLE JUJOL

22

35

36,93

770

812,46

6160

6499,7

-339,7

JOCS
PREESPORTIUS

14

32

30,33

448

424,62

3584

3397,0

187,0

DANSA INFANTIL

15

22

21,21

330

318,15

2640

2545,2

94,8

MUSICA ACTIVA

21

45

44,93

945

943,53

7560

7548,2

11,8

NATACIÓ P4 i P5

43

38

38,68

1634

1663,24

13072

13305,9

-233,9

IOGA INFANTIL

12

24

23,93

288

287,16

2304

2297,3

6,7

ESCOLA DE
FUTBOL SALA

18

32

30,33

576

545,94

4608

4367,5

240,5

ARTS
PLÀSTIQUES

27

29

29,93

783

808,11

6264

6464,9

-200,9

ESCOLA DE
BASQUET

17

32

30,61

544

520,37

4352

4163,0

189,0

TAEKWONDO

26

32

30,33

832

788,58

6656

6308,6

347,4

INICIACIO
PATINATGE

40

22

21,21

880

848,4

7040

6787,2

252,8

INICIACÓ TENNIS

4

25

24,93

100

99,72

800

797,8

2,2

FUTBOL SALA

39

40

38,39

1560

1497,21

12480

11977,7

502,3

STREET DANCE
(HIP-HOP)

22

25

25,87

550

569,14

4400

4553,1

-153,1

ESCACS

53

22

18,93

1166

1003,29

9328

8026,3

1301,7

ANGLÈS

28

35

36,93

980

1034,04

7840

8272,3

-432,3

ROBOTICA

23

45

47,93

1035

1102,39

8280

8819,1

-539,1

TOTALS

108600 107318,56 1281,44

Durant aquest curs s’ha fet una inversió de material per tal de proporcionar millores en els
serveis:
Material adquirit
Altaveus
Ipads

Activitat
Patinatge/Street Dance
Robòtica

Unitats
3
4
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Funda ipad
Radiocd
Assecadors

Robòtica
Anglès
Natació

3
2
2

32,85
83,98
37,2
1.128,17

Total

I s’ha fet un inventari del material comprat, i s’ha catalogat:

Altaveus

Radiocassettes

Tauletes

Codi

Marca

Model

Número sèrie

Ubicació

1

NGS

WildFunky

105171492

2

NGS

WildFunky

105170467

3

NGS

WildFunky

105171491

4

Conceptronic

CLLSPKPARTY

2,0151E+12

5

Sunstech

CRUSM390

170700499

6

Sunstech

CRUSM390

170700500

7

Samsung

SM-T580

R52J9150JPW

Despatx
Martha
Despatx
Martha
Despatx
Martha
Despatx
Martha
Despatx
Martha
Despatx
Martha
Magatzem

8

Samsung

SM-T580

R52J91B94JK

Magatzem

9

Samsung

SM-T580

R52J9150V6A

Magatzem

10

Samsung

SM-T580

R52J91894BY

Magatzem

11

Samsung

SM-T580

R52J91894CB

Magatzem

12

Samsung

SM-T580

R52091B92JZ

Magatzem

13

Samsung

SM-T580

R52j915053W

Magatzem

Elements difusió emprats:
S’han utilitzat les vies de difusió que l’escola ens facilita:
- Twitter @AFAJujol
- Facebook
- Correu via delegats
Valoració general:
1. La valoració general de la Comissió és positiva. És una comissió que dona molta feina,
però també molta satisfacció saber que es facilita la conciliació familiar a les famílies.
2. L’objectiu d’establir vincles amb la Fundació Marcet, marcat pel darrer curs, no ha estat
possible realitzar-ho degut a que no hi ha una comunicació fluïda.
3. Queden consolidades les activitats noves que s’han incorporat durant el curs 2017-18
com:
- Robòtica Ignite Serious Play
- Anglès amb Tea or Coffee
- Street Dance amb Teo Barea
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4. Els resultats de l’enquesta no recullen informació significativa degut a la manca de
participació de les famílies. Respostes recollides de 61 famílies de tota l’escola, escrivim a
continuació els comentaris més repetits al llarg de les respostes:
+ A petició de varies famílies es planteja fer batucada pel proper curs.
+ Els pares demanen més informació sobre les activitats extraescolars
+ Sol·licitud de fer més activitats al temps de migdia
+ Avisar amb més antelació de les portes obertes
+ Canvi dia de música
+ Millora amb l’entrenador de bàsquet
Proposta millora pel curs vinent:
De cara al proper curs la Comissió continua amb el propòsit d’oferir activitats cada vegada
més especialitzades, contractant els serveis a empreses que s’hi dediquin exclusivament a
la seva realització.
S’han posat en marxa els següents projectes de cara al curs 2018-19:
- Automatitzar el procés d’inscripció, fer-ho online, facilitant així la gestió de cara a les
famílies i també a la gestió dels espais, sense duplicar llistes ni superar ràtios
preestablertes.
- Compliment nova LPD.
- Oferir 1/2h de classe d’instrument als infants que estiguin fent llenguatge musical.
- Es planteja oferir teatre per primària en col·laboració del Teatre Regina.
- Oferir una activitat d’art en italià per infantil.
- Tenir els contractes signats abans de finalitzar el mes d’octubre.
- Tenir assegurança contractada abans finalitzar el mes d’octubre.
- Execució de l’enquesta anualment.
- Valorar fer batucada en família fora de l’horari d’extraescolars (a partir de les 18h)

Pressupost estimat pel curs vinent:
La previsió del pressupost pel curs 2018-19 l’adjuntem a la taula contigua:
Activitat

Per nen mes
Per inscrites
Any (multiplicat per 8)
Previsió
de nens Ingressos Despeses Ingressos Despeses Ingressos Despeses Saldo

TEATRE
INFANTIL

15

20

16,99

300

254,85

2400

2038,8

361,2

LITTLE JUJOL

20

35

37,93

700

758,6

5600

6068,8

-468,8

JOCS
PREESPORTIUS

30

25

24,63

750

738,9

6000

5911,2

88,8

DANSA INFANTIL

12

20

16,99

240

203,88

1920

1631,0

289,0

ART EN ITALIÀ

6

25

23,93

150

143,58

1200

1148,6

51,4

MUSICA ACTIVA

25

45

44,93

1125

1123,25

9000

8986,0

14,0

NATACIÓ P4 i P5

40

38

38,68

1520

1547,2

12160

12377,6 -217,6

IOGA INFANTIL

12

25

24,93

300

299,16

2400

2393,3

20/57

6,7

Memòria AFA Josep Maria Jujol 2017-2018

IOGA PRIMARIA

12

25

24,93

300

299,16

2400

2393,3

6,7

ESCOLA DE
FUTBOL SALA

15

25

25,01

375

375,15

3000

3001,2

-1,2

ARTS
PLÀSTIQUES

40

29

29,93

1160

1197,2

9280

9577,6

-297,6

TEATRE

21

32

30

672

630

5376

5040,0

336,0

ESCOLA DE
BASQUET

17

30

30,61

510

520,37

4080

4163,0

-83,0

TAEKWONDO

24

25

25,01

600

600,24

4800

4801,9

-1,9

INICIACIO
PATINATGE

29

20

16,99

580

492,71

4640

3941,7

698,3

INICIACÓ
TENNIS

4

25

24,93

100

99,72

800

797,8

2,2

FUTBOL SALA

42

30

30,07

1260

1262,94

10080

10103,5

-23,5

STREET DANCE
(HIP-HOP)

11

20

16,99

220

186,89

1760

1495,1

264,9

ESCACS

65

20

19,6

1300

1274

10400

10192,0

208,0

ANGLÈS

39

35

37

1365

1443

10920

11544,0 -624,0

ROBOTICA

30

45

47

1350

1410

10800

11280,0 -480,0

119016

118886,4 129,6
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MEMÒRIA COMISSIÓ FESTES CURS 2017-2018
Integrants comissió (dades any 2017-2018):
●
●
●
●
●
●
●

Elena Casanovas; 1B Prehistòrics
Pablo Muñoz; P5 A Serps
Asun Mateu; P5 A Serps
Maragda Sanllehy; P5 Llops
Cecilia; P4 Dofins
Georgina Sotomayor (P3)
Montserrat Montoto Mulet (2n)

Objectius:
Promoure les festes i donar suport a l’escola en tot el que impliqui festes.
Activitats del curs:
● Castanyada:
● Vàrem col·laborar en aquesta festa, amb un format similar al de l’any
anterior, organitzat per l’escola.
● Vàrem elaborar uns cartells de crida de voluntaris per tal de fer una
petita representació teatral sobre la Castanyada.
● Es van fer cartells anunciant la festa.
● Cartells de motxileo amb una recepta de panellets, ja que cada nen
havia de dur 5 panellets. (amb nota especifica d’al·lèrgics)
● Vàrem estar col·laborant estretament amb l’escola el dia de la festa en
l’organització, el vestuari i l’atrezzo per la representació.
● Els personatges de dita representació varen ser: Pablo Muñoz i alguns
ex-alumnes de l’escola.
● Com a comentari de l’actuació, hi va haver un problema amb el so, que
feia difícil poder escoltar l’obra.
● L’escola es va encarregar de la fotografia però a més hi va haver una
mare de p3 (Isabel) que va realitzar fotos i va realitzar un vídeo.
A MILLORAR:
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-

Ser més específic en l’entrega de panellets perquè la repartició durant la festa
sigui més fàcil.

●

Nadal:
Patge Reial: Seguim amb la participació del mateix pare que l’any
anterior, el qual es va mostrar molt participatiu amb tots els cursos.
També vàrem tenir la presència d’un carter real (un ex-alumne)
o Les fotografies les va fer en Toni, pare de l’escola i membre de l’AFA,
en va fer moltes i es van penjar a les diferents xarxes.

o

o

Seguim amb el mateix material de l’any passat la tela vermella per la
decoració, la bústia reial i el vestuari que tenim

o

Vam encarregar com cada any les monedes de xocolata que es donen
a cada nen, encarregades al forn del carrer Goya.

o

Es van fer cartells anunciant l’arribada del patge.

o

El dia de l’arribada del patge Reial, la comissió de Festes va decorar
tota la sala.

A MILLORAR:
-

Com a comentaris per propers anys: es poden encarregar directament les
monedes a Simon Coll (http://www.simoncoll.com/), proveïdor del forn Goya
(tot i que ells ja tenen apuntades el tipus de monedes que es demanem cada
any). El nombre de monedes que es compren són 600 (2 capses de 300), ja
que el nombre d’alumnes està al voltant de 570.

-

Per altra banda, també s’ha de renovar, en cas de que es continuï en el
mateix format, la decoració.

●

Carnestoltes:
●

La comissió va fer els tràmits d’inscripció i es va posar un tema:
Zombies - Thriller.

●

Aquest any com a novetat vàrem preparar una coreografia, vam
preparar material per la furgoneta i vàrem donar instruccions bàsiques
en relació al vestuari que cadascú es preparava a casa: roba vella
trencada que “tacaríem” en conjunt abans de la festa.

●

Es va proposar una data (un dissabte) per tal de que els pares i fills que
volguessin participar a la Rua assistissin per tal d’organitzar-nos en
quant a coreografia, vestuari, maquillatge, música, decoració del cotxe,
etc. Es va demanar el conserge obrir i tancar l’escola, tot en horari de
matí

●

Hi va haver molta participació i es va aconseguir l’objectiu.
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●

La Montserrat i l’Eduard van cedir la seva furgoneta que va ser un
element clau durant tota la Rua per donar entitat a la Comissió, per la
música i per portar motxilles i bolsos.

●

L’AFA ens va deixar l’equip de so.

●

Es van fer cartells anunciant la participació de l’AFA en la Rua del barri.

●

La participació va ser de 62 persones entre pares i fills de l’escola. Tot
un èxit!

●

Per cobrir despeses de vestuari i atrezzo es va demanar un preu
simbòlic de participació 2€ per família. L’AFA va fer una aportació
econòmica apart de 110€ (maquillatge, benzina i begudes).

●

Una mare de p3 (Isabel) que va realitzar fotos i va realitzar un vídeo.

●

Va ser un dia molt divertit on tots el que vàrem participar en la rua
vàrem crear un molt bon ambient de disbauxa, a més es va guanyar el
premi de la Rúa de Gràcia per primer any!

A MILLORAR:
-

-

Vist l’èxit que va ser des de la Comissió de Festes es va parlar de crear una
subcomissió de Carnestoltes amb altres integrants per tal de poder distribuir
millor la feina ja que disposem de pocs efectius.
Per tant aquest any a la primera reunió de AFA seria necessari poder
engrescar mares i pares participatius per tal de poder crear dita sub comissió
de Carnestoltes per poder fer una gran festa en la qual l’Escola Jujol estigui
present en la rua del Barri.

-

Com a millores per a l’any proper, és necessari disposar d’un equip de música
més potent, amb el que s’hauria de dotar a la comissió d’una partida
pressupostària que tingui en compte el lloguer d’un equip de música.

●

Sant Jordi:
●

Vàrem reutilitzar material dels anys anteriors:
▪

Decorat de la façana (Sant Jordi fet amb taps).

▪

Punt de llibre gegant “pergamino” penjat a la façana de l’escola
amb tela blanca i decorat amb roses i les paraules “Feliç Sant
Jordi”, aquest el va elaborar els membres de la Comissió de
festes.

●

Com a novetat, es van realitzar roses que es van penjar a la reixa de
l’entrada de l’escola amb goma eva

●

L’escola es va mostrar molt agraïda i els hi va encantar la proposta.
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●

L’escola va aportar una senyera gegant que també es va penjar de la
façana.

●

Totes les despeses de teles van corre a càrrec de l’escola. i goma eva
l’AFA

●

L’acció va tenir molt bona rebuda per part de l’escola i famílies. Durant
la setmana que es va deixar penjat l’escola va tenir un aspecte molt
bonic.

PROPOSTA 2019: Treure tot i fer un a proposta de cero.

●

●

Concurs de Cartells per la Festa Major de l’Escola
●

L’escola ens va demanar col·laboració en el 1er concurs de cartells de
Jujol, on havíem d’elaborar el cartell demanant participació en dit
concurs.

●

Aquest concurs constava en realitzar un cartell per la Festa Major del
Jujol 2017, on el guanyador seria exposat, e imprès en les samarretes
oficials i a la revista de l’escola.

●

Aquest concurs va anar molt bé i l’escola en va agrair molt la nostra
participació.

Festa i sopar final de curs:
o

La festa i sopar de final de curs 2018 es va celebrar el 15 de juny.

o

La comissió de festes va participar fent les invitacions per l’equip
docent i no docent de l’escola amb un punt de llibre amb la temàtica de
selva que estaba dissenyat amb plantes.

o

Des de la comissió de festes es va fer la cartelleria i la decoració,
ambientada en les plantes, indicacions dels pares de 3er.

o

Les mares i pares organitzadors de la festa van fer decoració
complementaria: fotocall, etc.

o

Activitats que es van fer durant la festa:
▪

Tallers per els nens i nenes realitzats per els monitors de
l’empresa d’extraescolars.

▪

L’actuació musical va estar a càrrec d’uns pares de l’escola que
fan de DJ.

A MILLORAR:
-

Donat que els pares de 3r arriben a maig sense gaire informació i dona a la
confusió de quina feina fa qui, proposem fer un document explicatiu amb les
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responsabilitats de cadascú, on s’especifiqui: tasques de la comissió, tasques
dels pares de 3r, com es decideix el tema i com es fa la producció.
Curs/cursos o alumnes que han participat:
Membres de la comissió de festes.
Pares de 3r per la festa final de curs.
Membres de l’AFA
Mares i pares que varen participar en la Rua de Carnestoltes.

Pressupost del curs:
Festa Nadal
Despeses Xocolates Patge Empresa Distribuciones Delfin Garcia 22,21€
Festa Carnestoltes
Despeses 1 monitor reunió 16:45h-18h Empresa Barcilleure 16,25 €
Despeses Begudes Rua Empresa Bar Can Ros 64,13€
Despeses maquillatges Rua Empresa Gotic Maquillatges 46,05€
Ingressos 110€ (+ aportació econòmica per part dels participants assistents a la
Rua)
Festa Sant Jordi
Gtos decoracions Universo Multiprecio 34,00€
Gtos decoracions Bazar Angel 10,80 €
Total= 44,80 €
Festa Fi de Curs
15/06/2018 Empresa Barcilleure 4 monitors de Suport + 1 conserge 18:30-24h
273,00 €
Despeses Sopar Empresa Casa Atmetller 10,48€
Despeses Sopar Empresa Bazar 1,50€
Despeses Sopar Empresa Forn Sant Tirs 63,80€
Despeses Fotocall Empresa Zonaplooter 90,75€
Despeses tallers festa fi curs Basar Super 100 10,50€
Despeses tallers festa fi curs Basar Basar Angel 12,00€
Despeses tallers festa fi curs Basar Basar Xinchen 6,00€
Despeses Invitacions festa Empresa Agra Trading 21,78 €
Total : 489,81 €
Elements difusió emprats:
BLOG / WEB / FACEBOOK / MOTXILEO / CARTELLS
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Valoració general:
La valoració és positiva, a més el fet de que aquest any haguem sigut més persones
a la comissió ha ajudat per organitzar i tenir un abast més gran, per suposat, menció
especial al premi rebut a la Rua de Carnestoltes.
El feedback que rebem és molt bo ja que a l’escola li agrada el que estem fent i
s’anima a que els ajudem en més accions.

Proposta general de millora per curs vinent:
Aconseguir més integrants participatius per la producció de muntatges, per poder
realitzar totes les propostes, ja que aquest últim any ha estat molt actiu i cada cop
se’ns demana més col·laboració ( des de l’escola).
Per Carnestoltes:
- Crear la Sub Comissió de Carnestoltes, amb mares i pares participatius per tal
d’abastar el gran volum de feina que això ens demana.
Sopar final de curs:
- Elaboració d’un protocol per tal de que els pares de 3er tinguin clar què han de fer,
en què poden demanar ajuda, etc.
Pressupost estimat pel curs vinent:
●

Nadal → 80 € aprox. per tal de renovar bústia, decoració i comprar les
monedes que es lliuren als nens.

●

Carnestoltes→ 200 €

●

Sant Jordi→ 50 €

●

Festa final de Curs→ 100 € material.

Fins ara era una comissió poc activa i degut al volum de feina que ens ha anat
sorgint, hi ha hagut un augment en les nostres partides pressupostàries.
Aquests imports són aproximats ja que el material a renovar cada any és diferent.
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MEMÒRIA COMISSIÓ SOCIALITZACIÓ 2017-2018
Integrants comissió:

• Beth Gibert
• Mònica Sanmartin

Objectius:
Donar suport i continuïtat al projecte de socialització de llibres.

Activitats del curs:
La tasca fonamental d’aquesta comissió és controlar els termes d’actuació i la crida de
voluntaris per preparar els llibres.
Aquest curs la Comissió no ha convocat reunions. Es va coordinar l'arribada de llibres a
l'Escola i la posada a lloc a les aules amb la Martha Pozuelo.
Pressupost del curs:
Editorial Teide 3307,82 € de les fitxes dels Pàrvuls
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MEMÒRIA COMISSIÓ AGENDA ESCOLAR 2017‐2018
Integrants comissió:
 Carlota Bernat

Objectius:
Aquest curs 2017-18 de nou hem participat en el projecte compartit d'agenda
escolar. Un projecte que es va fomentar des de l'AMPA de l’ESCOLA J M JUJOL el
curs 2003-2004, que amb el suport del tècnic d'educació, del pla d'entorn i de medi
ambient del districte es va poder ampliar, i que ara ja porta 10 cursos de vida
compartida amb altres escoles del Districte de Gràcia.
Hem fet més de 2600 agendes conjuntament amb les escoles Baldiri i Reixac,
Montseny, Reina Violant-Solà, Sedeta, Pau Casals, Rius i Taulet, Pare Poveda, Jujol
i Sagrada Família. Aquest any a més s’ha incorporat l’EscolaTuró del Cargol.
Aquest any tampoc tenim cap tipus de suport de cap institució.

Activitats del curs:
El tema escollit enguany ha estat les dones i la ciència. Cada escola ha triat una
científica, l’ha treballat a classe i n’han fet dibuixos i textos per l’agenda.
L’agenda, com sempre, ha estat maquetada voluntàriament per dues mares de
l’escola Reina Violant. La coordinació de tota la feina es fa des del Jujol. I els
dibuixos i els textos de la setmana vista els han fet els nenes i nenes de les
diferents escoles que hi han participat.

Aquest any no hi ha hagut subvenció.

Curs/cursos o alumnes que han participat:
Entre P3 i 5è curs. Nens de tots els cursos han fet dibuixos per l’agenda. Tots els
alumnes de l’escola en reben un exemplar, per apuntar els deures o els comunicats
pares-escola.
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Pressupost:
Empresa Impremta Badia 1661,33 €

Elements difusió emprats:
Aquest any no hem fet gaire difusió al bloc ni facebook.

Valoració general:
Aquest any seguim amb la nova impremta. Aquest any no hi ha hagut cap incidència.
Totes els escoles han tingut l’agenda abans de començar el curs.
La impremta nova:
IMPREMTA BADIA
Jordi Folch
933 176 988
607 251 206
badia@badia.cat
Calle Pintor Fortuny, 16, 08001, Barcelona
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MEMÒRIA COMISSIÓ DE BIBLIOJUJOL 2017-2018
Integrants comissió:

 Jordina Betoret i Bardagí
 Natalia Vázquez Domínguez
 Teresa Blesa Abad
 Toni Algaba Calvo
 Xènia Bagué Miracle
 Isabel Requena
 Michele Catanzaro
 Ferran Abarca Peris

Objectius:
La Comissió de Biblioteca es va crear el curs acadèmic 2013 -14 amb l'objectiu d'apropar i
familiaritzar l’alumnat de l’escola amb la Biblioteca i el seu fons bibliogràfic tot realitzant
activitats vinculades amb el llibres i les seves històries.

Els objectius per al curs 2017 – 2018 ha estat els següents:

 Continuar realitzant accions per promoure l'obertura de l'espai de la Biblioteca i
acostar així la biblioteca a l’alumnat de l'escola

 Continuar potenciant l'espai de la biblioteca com a centre de coneixement i
intercanvi cultural
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 Continuar treballant projectes de dinamització lectora
 Encetar projectes vinculats amb el món llibre i editorial
 Impulsar projectes conjuntament amb d’altres comissions de l’AFA

Activitats del curs:
Resum de les actuacions dutes a terme:

 -La Comissió de Biblioteca s'ha reunit 6 vegades al llarg del curs acadèmic 2017 –
2018.

 -La Comissió de Biblioteca ha realitzat les següents activitats:

 Conta contes per alumnes de P3 (febrer 2018)

 Como acaban los calcetines perdidos per alumnes de P4
(maig 2018)

 Conta contes per alumnes de P5 (març 2018)

 Capsa de contes per alumnes de 1r i 2n (març 2018)

 Fem punts de llibre! per alumnes de 4t i 5è (abril 2018)

 Adquisició lot de llibres – Inscripció Associació Familiars LGBTI
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Les activitats de conta – contes han consistit en la narració de contes dirigits a franges
d’edat concretes i han comptat amb la col·laboració dels membres de la Comissió de
Biblioteca. Els conta – contes d'enguany els han realitzat en Michele Catanzaro per
alumnes de P3 i en Toni Algaba Calvo per alumnes de P5. Han participat un total de més
de 35 alumnes entre tots dos conta contes

L’activitat de Como acaban los calcetines perdidos ha volgut acostar als nens de P4 a
l’entorn de la biblioteca. Ha estat una activitat conjunta entre membres de la biblioteca i
familiars dels infants que, a través de donar vida a mitjons perduts tot convertint-los en
titelles, s’ha fet una activitat de manualitats i una altra de mini teatre. Han participat més
de 10 alumnes a l’activitat.

L’activitat Capsa de Contes tenia com objectiu jugar amb la curiositat i imaginació dels
alumnes de 1r i 2n per aconseguir construir un relat. Ajudats d’una capsa de jocs amb
targetes combinables que permeten formar diferents històries els nens i nenes havien de
crear la seva pròpia història. Tot i comptar amb no massa assistència en aquesta primera
edició, des de la comissió se’n fa una valoració positiva.

L'activitat Fem punts de llibre! és un clàssic de la Comissió de Biblioteca i ha consistit en
un taller de creació de punts de llibre i han participat un total de 20 alumnes. S'ha dut a
terme mitjançant la Comissió i el Laboratori de Lletres – Writting School of Barcelona.

Adquisició lot de llibres (Inscripció Associació Familiars LGBTI) sobre diversitat familiar,
sexual i afectiva. Selecció de contes fetes per les bibliotecàries de FLG segons edats i
cicles formatius des de l’Escola Bressol fins a l’ESO.
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Nombre i valoració de l'alumnat que han participat:
Han participat alumnes de gairebé tots els cursos de l’escola. Cal destacar enguany l’alta
participació de l’alumnat del cicle infantil.

Pressupost del cursos:
El pressupost ha estat de 465€

Desglossament:
- Capsa de Contes (50€)
- Punts de llibre (375€)
- Lot de llibres – subscripció a l’Associació de Familiars LGBTI (40€)

Elements difusió emprats:
Per a la comunicació amb les famílies i per tal de fer difusió de les activitats de la
Comissió de Biblioteca s'han emprat:

Per informació de tipus general i unidireccional:
 Motxilles dels alumnes amb fulletons informatius de les activitats de la
Comissió de Biblioteca
 Blog de l’AFA
 Delegats
 Comissió de Comunicació de l’AFA
Per informació concreta i bidireccional:
 Els grups de whatsapp de les diferents classes
 E-mail
 El boca - orella
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Valoració general:
La Comissió de Biblioteca fa una valoració positiva del cinquè any d’existència atès que
s'assoleixen els objectius de:
 -Apropar i familiaritzar l’espai de la biblioteca a l’alumnat de l’escola
 -Potenciar l’espai de la biblioteca com a centre de coneixement i intercanvi
cultural.
 -Promoure l’ús de l’espai de la biblioteca a través de cadascuna de les
activitats realitzades per la Comissió (Conta – contes, etc.)

Proposta millora per curs vinent:
Pel curs acadèmic 2018 – 2019, la Comissió de Biblioteca es proposa les següents
accions de millora.

 La Biblioteca envaeix l’escola! Projecte transversal d’implicació a tota la
comunicat educativa per promoure l’ús dels recursos d’informació de la
biblioteca i permetre repensar espais i la relació entre alumnes, professors i la
biblioteca.
 Els quioscos de la Jujol! Recuperar la idea basada en punt de lectura
existent a l’entrada de l’escola instal·lant diversos quioscos a les instal·lacions
de l’escola on l’alumnat pugui gaudir dels llibres que es puguin posar a
disposició.
 Aprofitant la iniciativa d’obrir la biblioteca l’estona després del dinar, ampliar i
promoure les possibilitats d’accés lliure de l’alumnat de l’espai de biblioteca
(acollida, allargaments, etc.)
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 Evolucionar els projectes de Tardes de Babel, no dut a terme el cursos 201617 ni 2017 -18 per tal de fomentar l’intercanvi cultural entre l’alumnat i les
famílies.

 Millorar l’ús dels canals de comunicació per tal d’arribar al màxim nombre de
famílies possible.
 No deixar cap franja d'edat de l'escola sense activitat específica. Enguany per
6è

Pressupost estimat pel curs vinent:
S'estima un pressupost pel curs acadèmic 2018-2019 de 600€ destinat a:

 Material per a la difusió d’activitats
 Material per a l’elaboració de les activitats
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Annexes
Annex 01: Fotografies activitats
Como acaban los calcetines perdidos
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Conta-Contes
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MEMÒRIA COMISSIÓ ESCOLA DE FAMÍLIES 2017‐2018
Integrants de la Comissió:
‐
‐
‐

SILVINA SESELOVSKY
MONTSE VALLS
CLARA RIVES

Objectius:
Organitzar xerrades amb diferents professionals sobre temes educatius i familiars.

Activitats del curs:

‐Xerrada/Taller “Coeducació”.
Associació Filalagulla. Compartida amb la Comissió de Gènere.
Reflexió col∙lectiva i activitat participativa al voltant de l’educació en la igualtat de gènere.
30 de Maig de 2018
Participants: Mares, pares i mestres de l’Escola Jujol i famílies del barri.
Pressupost: xerrada 150e + Acollida
Elements de difusió: Cartells. Blog AFA, mails via delegades i delegats.
Valoració General: positiva. Bona participació, sessió compartida amb mestres i feedback positiu
dels/les participants

Propostes pel curs vinent:
‐
‐
‐
‐

Sobre les TIC:
Assetjament i ciberassetjament. Xerrada impartida per la guàrdia urbana.
Com educar per a la gestió de les noves tecnologies o les xarxes socials als nostres fill@s.
Sobre criança:
“Educar sense cridar”
II part de la xerrada coeducació (compartit amb comissió de gènere)

Pressupost 2018‐2019:
300 Euros
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MEMÒRIA COMISSIÓ ESCOLA SOSTENIBLE 2017‐2018
Integrants comissió:


Ivana Rossell



Jeroni Llorca



Quim Diaz



Carlota Bernal



Silvina Seselovsky



Teresa Lladós

Objectius:
L’objectiu d’aquesta comissió es fer entre tots una escola més sostenible i millorar la
mobilitat en el barri.
Els treballs de la comissió han estat centrats amb:
-

El Camí Escolar-Espai Amic: L’objectiu del camí escolar és facilitar la
mobilitat autònoma, segura i sostenible dels escolars. Dels que van sols o
dels que van acompanyats.

A més:








-

Millorarem, el coneixement del barri
Identificarem les situacions de perill
Triarem els recorreguts més segurs i agradables
Formularem propostes de millora i participar-ne en l’execució, si s’escau
Incrementarem la capacitat d’adaptació a situacions noves
Aprendrem comportaments nous adequats a les circumstàncies reals
Assolirem hàbits més saludables i més sostenibles
L´hort escolar: Continuar amb el manteniment de l’hort i millorar-ho

Activitats del curs:
Durant el curs 2017-2018 s´ha iniciat el projecte Camí Escolar-Espai Amic al Josep
Maria Jujol. Aquest es un projecte complex per el gran nombre d´interlocutors que hi
participen. Es per això que te una estructura molt definida, utilitzada per tots les
escoles i que ajuda a implementar-lo.
El procés estàndard d'un projecte de camí escolar respon a les fases següents:
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FASE 0:COMENCEM A CAMINAR. Definició del projecte.
FASE 1: EXPLOREM EL CAMÍ. Diagnòstic.
FASE 2: SORTIM AL BARRI. Acció comunitària i pedagògica
FASE 3: MANTENIM VIU EL CAMÍ. Avaluació i seguiment .

Durant els primers mesos del curs la comissió, junt amb la Junta de l’AFA, la
Direcció i el professorat, vam dur a terme la Fase 0 on es va definir el projecte i es va
constituir la comissió de Seguiment.
En la segona part del curs, l´activitat del Camí escolar va afrontar la part central de la
Fase1, que consistia en l´elaboració de la Enquesta de Mobilitat.

Es van rebre un total de 181 enquestes.
Durant un parell de setmanes i amb l´esforç i dedicació del professorat, el tema de la
mobilitat es va treballar a les aules i es va preparar als alumnes per ajudar als seus
pares a contestar tant l´enquesta d’hàbits com el mapa de itineraris.
Per donar visibilitat del projecte al barri, es va proporcionar uns adhesius als nens
amb els que senyalitzaven els punts conflictius i punts amics del seu recorregut diari
cap al cole. (Flor vermella i flor verda)
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Com a cloenda d’aquesta fase, el dia 12 de juny tota la comunitat educativa del Jujol
vam celebrar una festa per donar el tret de sortida al projecte camí escolar de
l’Escola. Es va aprofitar aquest dia festiu per fer varies activitats familiars, Petit
Mercat i Paella per les famílies i alumnes.

Més de 150 persones es van acostar a fer el taller del camí escolar, a tafanejar al
mercat o a menjar una paella espectacular.
"El globus Vermell" va dinamitzar el projecte realitzant una activitat per descobrir el
camí escolar d'una manera molt lúdica. Van convertir la canalla en cartògrafs,
científiques, escriptors, pintors i capitans de vaixell! Com a les antigues expedicions
que anaven a descobrir el nou món! L'objectiu: focalitzar la mirada en diferents
aspectes i poder descriure la ruta des de punts de vista diferents. Cada expedició va
portar a terme l'observació de la seva ruta i, en arribar a l'escola, es va fer una
posada en comú. Es va crear un gran mural, que es va quedar a l'escola.
L’objectiu era fer el projecte visible i patent a l’escola i que tothom participes.
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En l’últim trimestre del curs juntament amb la Comissió de Biblioteca es fa fer un
taller de punts de llibre amb la temàtica del Camí Escolar-Espai Amic. Hi van
participar els alumnes de 4t i 5è.
Aquest punts de llibre es van repartir a final de curs amb tots els alumnes de
l’escola.
Curs/cursos o alumnes que han participat:
Ha participat tota l’escola i famílies d’alumnes
Pressupost del curs:
Camí Escolar
Despeses etiquetes Empresa Lorente 88,63 €
Tallers Empresa Globus Vermell 726,00€
Despeses 1 monitor reunió Camí 16:30h-18h Empresa Barcilleure 19,50€
Despeses neteja + utensilis .Empresa Bazar Angel 44,55€ ( Això dividit meitat x
Petit Mercat i Camí escolar = 22,28 €)
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Despeses estris x petit mercat i Camí Escolar Empresa Abacus 79,18 € ( Això
dividit meitat x Petit Mercat i Camí escolar = 39,59 €)
Despeses reunió Petit Mercat i Camí Escolar 1 monitor 16:30h-18 h Empresa
Barcilleure 19,50€ ( Això dividit meitat x Petit Mercat i Camí escolar = 9,75 €)
Despeses Consergeria 8h Petit mercat Empresa Barcilleure : 104,00€ ( Això dividit
meitat x Petit Mercat i Camí escolar = 52,00 €)
Total = 957,75 €
Elements difusió emprats:
Cartells a l’escola, blog, facebook, notes a les motxilles, adhesius , festa, tokapp i
correu electrònic.
Valoració general:
El projecte Camí Escolar va començar amb dificultats per els terminis massa pautats
i difícils d’assolir però després de la posada en marxa ja fa fluir.
Molt ben acollit per les famílies i escola (professorat i Direcció).
Tots els membres comissió volem continuar amb aquest projecte que és molt
interessant i necessari.
Proposta millora per curs vinent:
Per aquest curs es continuarà amb el projecte Camí Escolar Fase 2 i també volem
iniciar el projecte l’hort escolar juntament amb alguns dels mestres de l’escola.
Camí Escolar-Espai amic:
Cal finalitzar l’ anàlisi de les dades de les enquestes que es van rebre per part de les
famílies. Els alumnes de l’escola van treballar una part i durant les primeres setmanes
del curs esta previst que finalitzin l’activitat.
Durant el mes d’octubre des de Direcció ens donaran aquests resultats junt al conjunt
de les enquestes i amb aquest material deurem confeccionar el document de Diagnosi
que contempla aquests tres apartats.
‐
‐
‐

Hàbits de Mobilitat.
L´aranya de Mobilitat.
Incidències en l´entorn.

Amb aquest document, ja es pot començar a dissenyar el projecte Fase-2.
Accions pedagògiques i comunitàries:
La Comissió de Seguiment definirà quines accions i iniciatives van a articular-se al
llarg de l´any d´acord als hàbits de mobilitat i en resposta als comentaris rebuts en
l’enquesta.
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La nostra proposta de millora en aquest punt, depenent de l'anàlisi de les enquestes,
seria facilitar als infants la possibilitat d’utilitzar la bicicleta o patinet com a mitja de
transport per arribar a l’escola.
Millora de l’entorn:
Volem consensuar amb els veïns i comerciants de la zona com millorar l’entorn i
traslladar-ho als tècnics del districte. (Taula Rodona).
L’hort escolar:
Per aquest curs tenim previst la millora de l’hort escolar plantejant un canvi amb les
varietats plantades, que suportin la manca d’hores de sol que actualment te aquest
hort. Aquest projecte es farà conjuntament amb els alumnes de 5è i 6è.
Per altra banda hi ha el hort vertical dels pisos superiors que cal arreglar i millorar el
reg i els desaigües. Reparar els contenidors de fusta (palets) deteriorats i replantar les
plantes aromàtiques que faltin.
Reciclatge i residus:
Volem aprofitar que els mestres de 5è i 6è volen incloure dins el projecte hort la gestió
de residus i reciclatge per fer activitats durant aquest curs.
Pressupost estimat pel curs vinent:
2.000,- € Import aproximat pendent de l’anàlisi enquestes Camí Escolar i de la
valoració de l’hort i jardí vertical del projecte Escoles més sostenibles.
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MEMÒRIA COMISSIÓ DE GÈNERE 2017‐2018
Integrants comissió:
FAMÍLIES:
Rocío Gómez, Hara Kraan, Michele Catanzaro, Elisa Minguella, Clara Rives, Cristina
Cónsul, Isabel Requena
MESTRES:
Irene Vallés, Sofia Rodríguez, Ivan Trillo
Objectius:
●

Conscienciar tota la comunitat educativa de la importància del tractament de
la igualtat des d’una perspectiva de gènere

●

Treballar des de la transversalitat amb la resta de comissions de l’AFA.

●

Oferir tallers i recursos tant per a l’equip docent com per a les famílies, de
manera que puguem prendre consciència.

●

Proporcionar eines per treballar per la prevenció de la violència de gènere,
afavorir l’ètica de la cura, les noves masculinitats i l’educació emocional,
visibilitzar la diversitat familiar i la diversitat afectivo-sexual.

●

Estar al dia de les ajudes i recursos disponibles per poder accedir-hi.

Activitats del curs:
- Intervenció de FIL A L´AGULLA al maig del 2018, una xerrada/taller
d’introducció a la coeducació tant per a famílies com per a mestres.
- Planificació de l’activitat Noies al Lab (juny-juliol 2018) – Taller de Noies al Lab
(curs 2018-2019). 26 de setembre, www.noiesallab.es, taller per nens i nenes
de sisè (“Descobreix la clorofil·la amb la Dorothy Crowfoot”). Si funciona bé, el
centre es planteja incorporar aquests tallers en horari lectiu.
- Hem participat molt activament amb la Coordinadora de Comissions de Gènere
i Coeducació del barri de Gràcia. Ens vam reunir per primera vegada abans del
8 de març i des de llavors ens trobem regularment. La idea és pensar accions i
activitats conjuntes però també convertir-se en un canal de difusió i
comunicació entre les escoles.
Curs/cursos o alumnes que han participat:
TALLERS NOIESALLAB: 17 alumnes dels dos cursos de 6è.
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Pressupost del curs:
No comptàvem amb pressupost perquè ens vam constituir al febrer del 2018, però fins
ara l’AFA ens ha cobert la xerrada de:
Xerrada 30/05/2018 Empresa Filagulla 150,00€
Monitors acollida 30/05/2018 Empresa Barcilleure 16:30h-19h 65,00 €
Elements difusió emprats:
- Twitter @AFAJujol
- Facebook
- El blog de l’AFA amb la col·laboració sempre de la Carlota Bernat
- Correu via delegats
- Grups de whatsapp de les diferents classes
- Cartelleria.
- En el cas de la xerrada de Fil a l’Agulla, oberta al barri, vam fer difusió a través de la
Coordinadora de comissions de gènere, i de fet hi van assistir diverses persones de
fora de l’escola.

Valoració general:
La nostra comissió és molt recent i de moment el recorregut a valorar és curt. Un dels
aspectes més positius que hi trobem és el fet de ser mixta. Des de la primera trobada
es va constatar que l’interès per part de mestres i famílies és gran però alhora el ventall
de possibilitats al voltant del gènere és molt ampli i per tant hi ha mil opcions per
treballar!
Cal valorar positivament també la transversalitat que té la nostra comissió amb la resta
de comissions de l’escola.
Proposta millora per curs vinent:
- Arran del taller de Noies al Lab, veiem que es pot millorar tant la comunicació
com la gestió de les inscripcions al curs.
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- Millora de la comunicació entre famílies i mestres de la comissió. Els pares i
mares ens comuniquem molt sovint per whatsapp i reunir-nos tots plegats costa
més, tot i que la intenció és involucrar al màxim el personal docent.
Activitats previstes:
- Lot de llibres Associació Famílies LGTBI: a cada soci/a li envien un lot de 8
llibres i podem demanar un contacontes pel 2019. Quan arriben els llibres, en
principi al novembre, volem fer una presentació conjuntament amb la Comissió
de Biblioteca, per fer conèixer aquestes lectures. Important l’assistència de
mestres ja que poden fer servir aquests contes a classe.
- Participació a les Jornades de Jugant Igualtat de l’associació L’Hora lliure al
novembre del 2018. L’escola s’afegeix a la festa que s’organitza en una escola
del districte.
- Xerrades compartides amb la Comissió Escola de Famílies, una sobre identitats
de gènere, impartida en principi per Chrysallis, i una segona part de la xerrada
de coeducació que va donar Fil a l’Agulla.
- La tècnica del districte, Mònica Torralba, s’ha interessat des del primer moment
en la Coordinadora de Comissions del barri i ha assistit a un parell de reunions.
Ens han ofert una partida de l’Ajuntament que durant aquest darrer trimestre
del 2018 invertirem en aquestes 3 xerrades en diferents escoles distribuïdes en
la zona nord, centre i sud del barri:
- Educació afectivo-sexual, impartida per Teo Pardo (Turó del Cargol, finals
d’octubre)
- Resolució de conflictes, impartida per Fill a l'agulla (Patronat Domènech)
-Noves Masculinitats, impartida per Fundació Candela (Rius i Taulet)

Pressupost estimat per al curs vinent:
- Subscripció (x 2) a l’Associació Famílies LGTBI: 80 € - Compartida amb la
Comissió de Biblioteques.
- Xerrades (algunes compartides amb Comissió Escola de Famílies), accions i
material: 600 €
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MEMÒRIA COMISSIÓ MENJADOR 2017-2018
Integrants comissió:
●
●
●
●
●
●
●

Cristina Cónsul
Rocío Gómez
Hara Kraan
Raquel Manques
Elisa Minguella
Mònica Sanmartín
Cristina Vilas

Objectius̵
:
L’objectiu principal d’aquesta comissió ha estat ajudar a millorar els hàbits alimentaris dels
alumnes de l’escola i apropar el menjador i la cuina als pares dels alumnes per eliminar
barreres i transmetre funcionament del servei de migdia.

Activitats del curs̵:
Durant el curs lectiu 2017/2018, s’ha volgut continuar en la línia de treball del curs anterior
incorporant les propostes de millora esmentades en la memòria del curs 2016/2017:
-

Vídeo “Com és un migdia al Jujol”, amb col·laboració de ̵
Produccions Mínimes
https://agora.xtec.cat/escolajujol/serveis/menjador/
Manteniment del menú flexitarià (sense carn)
Increment del consum de pa integral a 3 dies a la setmana (dilluns, dimecres i
divendres) en lloc de dos.
Increment de consum de proteïna vegetal i que un cop al mes hi hagi verdura de
primer i llegum de segon sense proteïna animal.
S’ha consolidat que la fruita, cereals i llegums siguin sempre ecològics.
Sol·licitud de prendre el iogurt sense sucre.
Consolidació dels “Tastets” cada primer dijous de mes.
Participació en el projecte “Fruita i llet a l’escola” de la Generalitat de Catalunya.
Entrada al bloc, presentant la comissió.

Curs/cursos o alumnes que han participat:
Al servei de menjador hi participen tots els cursos de l’escola. Hi ha de 360 a 390 alumnes
de parvulari i primària de l’escola i fins a 28 alumnes de l’IES Vil·la de Gràcia que dinen a
diari al menjador.
Pressupost del curs:
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La comissió no ha tingut cap despesa, ja que les accions realitzades han sigut purament de
nexe entre l’escola i les famílies.
Elements difusió emprats̵
:
-

Blog, s’ha utilitzat per fer difusió dels Tastets i per donar coneixement de les opinions
dels pares que hi van participar.

-

Web de l’escola

-

Correus via delegats

-

Facebook

-

Twitter

Valoració general:
La comissió fa una valoració més aviat negativa. Ens ha semblat difícil posar en marxa
iniciatives innovadores on s’incorporin noves tendències nutricionals, actualment
consolidades en els àmbits de la salut. Solució possible: ens agradaria millorar la
comunicació entre la Comissió i l’empresa que gestiona els menús.
Les propostes de menú han de ser revisades contínuament, de no fer-ho torna a aparèixer
la proteïna al primer i segon plat; es proposa treure el menú flexitarià per manca de
demanda, no es treballa positivament el tema de la reducció del sucre, ni el plantejament
de la reducció de la proteïna animal en el menú general… Sabem que són temes delicats i
algunes creences estan molt enquistades, però ens hauríem d’adaptar una mica més als
nous temps i a les revisions i actualitzacions de criteris que fan organismes públics com el
Departament de Salut o la OMS.
En repetides ocasions, el menú escrit no coincidia amb el que es va donar durant els
Tastets. No tenim informació de si això passa altres vegades del mes.

Proposta millora per curs vinent:
-

Realitzar els Tastets cada segon dijous de mes.

-

Valorar menú ecològic i de proximitat, a altres escoles del barri tot i oferir menú
ecològic els preus del menú són més ajustats. Tenir més informació de la
procedència dels aliments (per exemple: tofu: és amb soja no transgènica?, peix i
carn: d’on venen?, el pa “integral” de quin tipus és?, etc.).

-

Promoure més fruita per l’esmorzar
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-

Incloure l’escola en el projecte de la Generalitat on es reparteix fruita a les escoles.

-

Reduir el consum de sucres (simples o refinats) i ampliar la varietat de cereals
(integrals): mill, quinoa, fajol, ordi, civada, espelta en gra…̵
. I incorporar el pa integral
i els cereals integrals de manera habitual.

-

Realitzar xerrades sobre nutrició amb els pares a través de Cobisa o altres
associacions.

-

Realitzar tallers a les aules amb els alumnes sobre alimentació saludable. Fer
proposta d’un concurs de receptes (cal desenvolupar idea).

-

Donar informació sobre el temps de migdia, què es fa, com s’organitza el temps
d’esbarjo. Properament farem una entrada al blog.

-

Eliminar progressivament el sucre dels iogurts. Posar el sucre/panela a taula.

-

Augmentar els dies de la setmana que es mengi verdura de primer i llegum+cereal
de segon.

-

Incorporar nous aliments ̵pipes, oli de pipes o de fruita seca, guarnició amb fruita
seca, vedella amb prunes, amanida amb remolatxa, escalivada…

-

Especificar exactament els aliments al menú (no posar genèrics, tipus “filet d’au”,
quina au?)

-

Oferir el pa i l’aigua des del primer moment de l’àpat.

-

Treballar conjuntament amb Cobisa perquè incrementin els cartells que es pengen al
suro de l’entrada de l’escola, on es facin propostes d’esmorzar saludables.

-

Oferir la possibilitat de no pagar menú si no se’n fa ús un dia puntual.

-

Plantejar-nos, estem contents amb Cobisa? Existeixen alternatives?

-

Elaboració de proposta de Temps de migdia en la mateixa línia educativa de
l’escola.

-

Mirar si podem demanar el servei de revisió de menús escolars que fa PReME
(http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/PRE
ME/)

-

Mirar de fer valoració conjunta (Comissió i Cobisa) i periòdica dels menús, partint
d’informació actualitzada i fiable, com per exemple la nova guia de l’Agència de Salut
Pública de la Generalitat, “L’alimentació saludable en l’etapa escolar”:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentaci
o_saludable/02Publicacions/pub_alim_inf/guia_alimentacio_saludable_etapa_escola
r/guia_alimentacion_etapa_escolar.pdf̵o altres recomanacions, com les de la OMS.
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Pressupost estimat pel curs vinent:
A determinar en funció de la viabilitat de les propostes fetes a l’apartat anterior:
-

Tallers de mediació per als monitors

-

Xerrades informatives de projectes de migdia
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MEMÒRIA PROJECTE PETIT MERCAT 2017‐2018
Integrants:
● Nuria Traviesa
● Hara Kraan
Objectius:
El mercadillo se realizó conjuntamente con la actividad Camino Escolar.
El objetivo del mercadillo es la socialización de las familias fuera del ámbito puramente escolar
e integrar el colegio dentro del barrio.
Activitats del curs:
Venta de objetos de segunda mano. La actividad se realizó en la plaza Sant Miquel. Hubo un
taller del Camino Escolar y una paella.
Curs/cursos o alumnes que han participat:
Los alumnos de sexto se hicieron cargo del bar durante el mercadillo. Hubo participación de
diferentes cursos ya que el mercadillo está abierto a todos los alumnos.
Pressupost del curs:
-

Se cobran 5 euros por mesa. Hubo una participación de 20 mesas.

-

Ingressos Paella en cta AFA ............... 388,50
Gtos neteja + utensilis .Empresa Bazar Angel 44,55€ ( AIxó dividati meitat x Petit
Mercat i Camí escolar = 22,28 €)
Gtos estris x petit mercat i Camí Escolar Empresa Abacus 79,18 € ( Això dividit
meitat x Petit Mercat i Camí escolar = 39,59 €)
Despeses reunió Petit Mercat i Camí Escolar 1 monitor 16:30h‐18 h Empresa
Barcilleure 19,50€ ( Això dividati meitat x Petit Mercat i Camí escolar = 9,75 €)
Despeses Consergeria 8h Petit mercat Empresa Barcilleure : 104,00€ ( Això dividit
meitat x Petit Mercat i Camí escolar = 52,00 €)
Total = 388,50 ‐ 123,62 € = 264,88 € en positiu

-

Elements difusió emprats:
-

Carteles

-

Redes sociales
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Valoració general:
En general el mercadillo tuvo una buena acogida, si bien la participación no fue muy alta.
Proposta millora per curs vinent:
En las dos últimas Ediciones se realizó el mercadillo conjuntamente con otra comisión (2016
Fem Barri / 2017 Camino Escolar).
Creo que es interesante aprovechar el mercadillo para promocionar alguna actividad
conjunta.
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