AFA
MEMÒRIA CURS 2017-2018
PRESIDÈNCIA i SECRETARIA
Reunions mensuals amb direcció de l’escola.
Participació activa en dos Consells Escolars Municipals.
Reorganització de la Junta amb un total de 7 comissions: Projectes, Festes i activitats,
Comunicació i web, Menjador, Infraestructures, Gestió econòmica i Extraescolars.
Activació de la Comissió de Convivència del Consell Escolar.
Creació d’un nou sistema de gestió de la Junta Directiva.
Convocatòria i realització de dues assemblees durant el curs.
Relació amb la Junta Directiva de l’Escola Santa Margarida i de l’institut de Vilablareix
per tractar assumptes d’interès comú.
Realització d’un Full de Confidencialitat per la Junta Directiva i els Satèl·lits.
Projecte SATEL·LÍTZA’T

COMISSIÓ PROJECTES
Col·laboració en l’organització d’actes de la Plataforma 3/16 amb l’objectiu de fer
Comunitat Educativa.
Activació de la participació de l’Afa en la comissió de Participació amb un membre
representant per tractar conflictes ocasionats entre els infants i també per tractar
temes d’interès i desacord de les famílies.
Presentació del projecte PATI OBERT a la direcció de l’escola.

COMISSIÓ PARTICIPACIÓ (Comissió del Consell Escolar)
Col·laboració amb les persones representants de les famílies treballant conjuntament
per tirar endavant propostes d’interès comú.
Acord per a la realització d’un resum conjunt dels Consells Escolars entre persones
representant de les famílies i el representant de l’Afa.
Assistència a un total de 6 reunions del Consell Escolar i la comissió de Participació,
treballant els temes de la Jornada Intensiva i els Patis Oberts.
Realització d’una enquesta per conèixer opinió i afectació a les famílies sobre la
Jornada Intensiva.

COMISSIÓ FESTES i ACTIVITATS
Col·laboració en la xerrada de portes obertes fets el 03/03, en els visites amb les
famílies el 04/03 i l’intercanvi pedagògic el 06/03.
Col·laboració amb l’escola per l’organització de la festa dels 10 anys.
Col·laboració amb la Plataforma 3/16 en l’organització de l’acte del dia 01/06.

COMISSIÓ COMUNICACIÓ i WEB
Implantació del canal de comunicació amb les famílies pels grups de classe mitjançant
els Enllaços (persones que fan de pont de comunicació).
Consolidació dels comunicats de l’Afa com a canal de comunicació.
Realització d’escrits per la revista municipal El Celrè.
Publicació d’informacions d’interès a través de la web i del full informatiu.
Col·laboració amb l’escola per utilitzar el full informatiu com a canal de comunicació amb
les famílies.
Nou espai de suggeriments de l’Afa a la web.

COMISSIÓ MENJADOR
Insonorització del menjador.
Negociació amb Boisa per la renovació del contracte.
Estudi per la compra i amortització de la maquinària del servei menjador.
Estudi de la nova proposta de monitoratge per millorar l’atenció als infants.
Assoliment de la 1a fase del ”Projecte menjador”: grups de 4rt i 5è tenen el seu propi
espai per dinar, reduint el nombre d'alumnes al segon torn. La valoració per part
d'alumnes, escola i monitoratge és positiva.
Reducció del nombre d'incidències a mesura que ha avançat el curs.
Consolidació de l'organització del menjador després de 3 anys. Proposta d'accions i
formacions conjuntes per entendre millor el projecte del centre.
Noves receptes amb verdures: hummus, batuts i xips de moniato.
Presentació del nostre model de menjador a les jornades de Fundació Alícia.
Posada en marxa del projecte “Pesa i pensa”.

COMISSIÓ INFRAESTRUCTURES
Instal·lació aires condicionats i panells acústics.
AFA+Escola: Proposta d’auditoria de neteja de l’escola per demostrar que l’escola no es
neteja suficient ni de forma adequada.
Inventari de tot el material de l’Afa.
Organització de l’espai Afa per condicionar-lo a petició de l’escola com un espai per
activitats educatives (logopeda, reunions famílies, etc.).
Impulsar amb l’escola el projecte PATI OBERT.
Organització i realització de dues matinals de pati durant el curs.
Col·laboració amb l’escola per aconseguir que Ensenyament arreglés degoters, rajoles
que s’aixecaven, sanejar i repintar lavabos, etc.

COMISSIÓ GESTIÓ ECONÒMICA
Millora en la transparència en els serveis organitzats per l’Afa.
Implantació del programa GESAMPA per la domiciliació dels rebuts.

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS i SERVEIS
Realització d'un SHOWROOM abans de les inscripcions.
Gestió de les extraescolars durant tot el curs.
Col·laboració amb l’Escola de Música del Gironès per donar continuïtat a l’activitat de
guitarra a causa de la baixa de la persona que feia l’activitat.
Implantació de les inscripcions online a través del portal de l’Afa.
Oferta de 2 casals per la Jornada intensiva de juny.
Elaboració d’un full de condicions pels professionals de les extraescolars.
Millora en la gestió del servei Cangur mitjançant inscripcions.
Realització del protocol d’actuació en cas d’accident del servei Cangur.
Establiment de condicions mínimes per entrar com a persona o empresa per realitzar
una activitat o extraescolar (compliment requisits legals i fiscals, certificat delictes
sexuals, i RC).
Anul·lació de l’externalització de les extraescolars pels errors de l’empresa.
Gestió de la baixa de la persona responsable del servei porteria i l’oferiment de la
feina amb prioritat a les famílies de l’escola.
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