
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. 
 

https://afajujol.cat/ 
 

afajujol@gmail.com 
comunicacio.jujol@gmail.com 

 

Tu decideixes la implicació 
i la dedicació. 

Comptem amb tu! 

Quina 
FINALITAT 
té l’AFA? 

Aquestes mares i pares s’ajunten per recolzar 
l’escola en el seu funcionament i en les seves 

relacions amb les famílies, i per oferir uns 
serveis que d’altra manera l’escola no podria 
oferir (permanencia, extraescolars, colònies, 

casal, etc.). En una escola pública com la 
Jujol, tenir una AFA forta vol dir tenir una 

escola forta. 

COMISSIONS 
PROJECTES 

JUNTA 

DIFUSIÓ 
La veu de 

l’AFA. 

Espai d’articulació 
i coordinació.  

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

Línies de treball 

Cohesió 
de la comunitat educativa 

Interlocució 
amb l’escola 

Conciliació 
familiar 

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

Posar en contacte a les famílies a fi de 
millorar les xarxes interpersonals i crear 

sinèrgies. 

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

EXTRAESCOLARS 
Organitza i fa el seguiment de 

les activitats extraescolars, 
casalet, casal d’estiu i el servei 

d’acollida i permanència. 
extraescolars.jujol@gmail.com 

COLÒNIES 
Organitza les colònies i 

acompanya als nens i nenes per 
supervisar l’activitat 

colonies.jujol@gmail.com 

SOCIALITZACIÓ 
Coordina el voluntariat per 

realitzar la posada a punt dels 
llibres de text pel proper curs. 
socialitzacio.jujol@gmail.com 

MENJADOR 
Ajuda a millorar els hàbits 

alimentaris de l’alumnat i apropar el 
funcionament d’aquest a les famílies. 

menjador.afajujol@gmail.com 

ESCOLA DE FAMÍLIES 
Organitza xerrades que siguin 

d’interès per les famílies tant en 
temes escolars com en l’educació 

en l’entorn familiar. 
escolafamiliesjujol@gmail.com 

AGENDA ESCOLAR 
Coordina el disseny i l'impressió de 

les agendes, projecte del qual 
participen altres 9 escoles del 

districte. 

ESCOLA+SOSTENIBLE 
Dóna suport en el manteniment de les 
zones verdes i proposa activitats en 

l’ambit de la sostenibilitat. 
escolasostenible.afajujol@gmail.com 

2022 
Davant l'existència d’un curs 

extra, la comissió dóna suport a 
l'escola per garantir el bon 

funcionament d’aquest. 
comissio2022@gmail.com 

BIBLIOTECA 
Realitza activitats vinculades 

amb els llibres i les seves 
històries. 

bibliojujol@gmail.com 

GÈNERE 
Treballar conjuntament les 

activitats, projectes i espais del 
centre amb  una perspectiva de 

gènere. 
genere.afajujol@gmail.com 

FESTES 
Dóna suport en l’organització de les 

festes i a les famílies de 3r en 
l'organització del sopar de final de 

curs.  festes.jujol@gmail.com 

Aglutina totes les reivindicacions 
educatives vers l’administració 

pública. 
afajujol@gmail.com 

GUERRILLA 


