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QUÈ ÉS L'AFA?

L'AFA som l'Associació de Famílies i Alumnes de l'escola que 
ens agrupem per per donar suport al claustre de mestres, 
organitzar activitats i potenciar la comunitat educativa. 
D'aquesta manera acompanyem activament als nostrs infants 
en la seva etapa escolar.

NÚMERO ESPECIAL SOBRE EL RELLEU EN LA PRESIDÈNCIA DE L'AFA

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L'AFA?

Moltes vegades comentem que és molt important formar part 
de l'AFA i participar-hi en la mesura que es pugui. Però, per 
què? Doncs hi ha molts serveis que s'ofereixen a l'escola que 
serien impossible sense la contribució del treball desinter-
essat i voluntari dels membres de l'AFA. 

ACOLLIDES DE MATÍ I TARDA
També es gestionen totes les acollides, tant les del matí com 
les de les tardes i també totes aquelles acollides que poden fa-
cilitar la participació de les famílies en les reunions 
pedagògiques que organitza l'escola. Aquestes últimes assum-
int íntegrament el cost des de l'AFA perquè totes les famílies 
en puguin fer ús i es puguin integrar més fàcilment en la vida 
escolar.
SERVEI D'EXTRAESCOLARS
Pot semblar un servei no gaire essencial però malauradament 
en la societat en què vivim no existeix la conciliació familiar i 
moltes vegades necessitem que els nostres infants segueixin 
a l'escola fora de l'horari lectiu fent activitats que puguin com-
plementar la seva formació. Per ajudar en aquest sentit, des 
de l'AFA organitzem el servei d'extraescolars en la mateixa es-
cola, intentant, poc a poc, oferir un catàleg d'extraescolars de 
qualitat i a bon preu i que promoguin, en la mesura del possi-
ble, els valors del respecte pel medi ambient i el feminisme que 
són els eixos transverals de les activitats de l'AFA.

Està clar que tots aquests serveis els podríem deixar d'oferir 
en qualsevol moment, però aleshores perdríem la capacitat 
de decisió, de vetllar pel compliment d'uns principis basats en 
la sostenibilitat ambiental, el respecte i cura pels altres. En 
de nitiva perdríem la capacitat que tenim de fer a veure a les 
nostres lles i lls que l'escola no és un lloc on van a passar el 
dia, ni tans sols un lloc on només adquireixen coneixements, 
sinó que l'escola també som les famílies, també és el barri i 
que la implicació i la cooperació entre totes és el camí més 
sensible per fer d'aquest món un món millor.

1

Totes les decisions es prenen en les 
assemblees que es convoquen un 
mínim d'una vegada per trimestre i 
en les que poden participar totes les 
famílies de l'escola, aportant la seva 
veu i vot. En casos en què la situació 
ho requereixi es poden convocar as-
sembles extraordinàries. 
Paral·lelament, la Junta de l'AFA es 
reuneix un cop al mes per tractar de 
forma més regular els temes de 
gestió de les activitats de l'AFA i 
prendre decisions de caràcter més 
quotidià i funcional. La Junta esta 
integrada pels càrrecs electes de 
l'AFA (presidència, secretaria i 

 tresoreria), vocals de les diferents comissions i totes 
aquelles persones interessades en formar-ne part com a 
vocals.

MENJADOR I ESPAI MIGDIA
L'AFA porta la gestió de tot l'espai migdia cosa que inclou tot el 
servei del menjador i de l'estona d'activitats i lleure de després 
de l'àpat. Gràcies a això podem gaudir d'un servei de cuina amb 
aliments de proximitat, de temporada i, en la mesura del 
possible, ecològics. A més garantim una alimentació saludable 
i equilibrada on han desaparegut els fregits i els aliments 
ultraprocessats. I en l'estona del migdia, vetllem perquè apart 
del joc lliure també es puguin realitzar activitats i tallers per 
incardinar i integrar l’espai en el projecte educatiu de l’escola.



I QUÈ MÉS ES FA DES DE L'AFA?

Des de l'AFA organitzem moltes altres activitats, com els 
diumenges a l'hort, els patis en família, diversos tallers a l'es-
cola, organitzem la festa nal de curs,  etc. També treballem 
de forma conjunta amb l'escola per realitzar festes (Nadal, la 
castanyada, Sant Jordi...) i participem en el teixit associatiu 
del barri: impuls de l'Institut Vallcarca, la gestió de Can Carol, 
festa de la Primavera verda, l'Escorça... perseguim una 
consciència medi ambiental ecològica integral, des d'una 
perspectiva feminista integradora i respectuosa i lluitem per 
una escola pública de qualitat
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ORGANITZACIÓ DE L'AFA

Funcionem a través de diferents comissions que s'organitzen 
de forma autònoma i estan vinculades per la Junta. Les 
comissions es reuneixen de forma regular segons les 
necessitats i tenen un mail especí c per poder facilitar la 
comunicació amb la resta de famílies i amb l'escola. Algunes 
comissions també es reuneixen periòdicament amb l'escola per 
poder treballar conjuntament, coordinar esforços i avanḉar 
totes en una mateixa direcció. 

RESPONSABILITATS DE PRESIDÈNCIA

Tot i que la feina de l'AFA sempre es faci entre totes i amb 
l'ajuda de totes, es necessita una o vàries gures que repre-
sentin l'AFA davant de l'escola i signin tots els documents de 
treball necessaris. Aquí entra la gura de la presidència de 
l'AFA que pot ser unipersonal o estar repartida entre vàries 
persones. En concret, les tasques de la presidència es podrien 
resumir de la següent manera:

Tot plegat representa aproximadament un parell d'hores de 
feina a la setmana.

OBJECTIUS DEL CURS 2022/23

Aquest curs 2022-23 l'AFA ens hem 
plantejat com a principals 
objectius fomentar la relació entre 
famílies, potenciant les activitats 
on compartir i gaudir del sentir de 
formar part d' aquesta comunitat 
educativa, i recolzar i potenciar el 
projecte de la biblioteca de l'escola. 
També som conscients que 
passem un moment on es 
important fer pinya i d'agrupar 
esforços per poder tornar-nos a 
engrescar en el projecte de l'AFA.

ELECCIONS A LA PRESIDÈNCIA DE L'AFA

A nals d'any acaba el mandat de l'actual presidència de l'AFA i 
es necessita una nova persona o grup de persones que vul-
guin liderar l'AFA en aquest nou cicle que comença. Com 
dèiem, no estaran soles i l'actual junta i presidència sortint 
seguiran implicades i ajudant tant en el relleu com en l'impuls 
d'aquest nou període on noves veus, noves idees i noves ener-
gies s'han d'incorporar a l'AFA perquè totes juntes poguem 
seguir lluitant per una millor escola pública i, en de nitiva, 
perquè totes i tots seguim creixent com a persones en aquest 
món cada cop més complex. 

Totes som AFA, totes som Montseny. Ajudeu-nos a fer crèixer 
més aquest arbre on, totes, infants, famílies i escola som 
fulles igual d'importants.

• Reunions periòdiques amb l'equip directiu de l'escola. 

• Convocar, establir un ordre del dia, assistir i gestionar les reunions de Junta

• Convocar, establir un ordre del dia, assistir i gestionar les assamblees.

• Donar suport i fer el seguiments de les comissions

• Fer el seguiment de les peticions de subvencions

• Supervisar les convocatòries i activitats de l'Afa

• Representar legalment a l'Afa


