
PLA ANUAL AFA CURS 2021-2022

1. JUNTA DIRECTIVA: COMPOSICIÓ

President: Vicent Pastor
Secretarària: Eva Estellé
Tresorer: Albert Marsol
Administració: Dolors Comas

Vocals: Jordi Bagaria, Eva Trepat, Toni Arrebola, Elisenda Chueca, Marta Prat, Meritxell
Torrent, Lluís Rovira, Eulàlia Grau, Montse Garcia, Sandra Esteve, Sílvia Mora, M.Jesús Bravo,
Helena Vilamala, Núria Gil, Anna Esmarats, Marga Vinent i Marta Solé

COMISSIONS DE TREBALL I PROPOSTA D’ACTIVITATS

COMISSIÓ COMPOSICIÓ OBJECTIU ACTIVITATS

FESTES

Jordi Bagaria
Vicent Pastor
Meritxell Torrent
Albert Marsol
Helena
Vilamala
Montse Garcia
Meritxell

Organitzar totes les festes
i activitats lúdiques per fer
en família dins l’escola.

Aconseguir que totes les
famílies de l’escola es
sentin part d’aquestes
activitats.

Castanyada.
Nit astronòmica.
Mercat de les 3R.
Sortida a la natura.
Festa del medi ambient.
Festa Major.

ESCOLA  DE
FAMÍLIES i
INCLUSIÓ

Eva Estellé
M. Jesús Bravo
Núria Gil
Eli Chueca
Marta Prat

Crear espais comuns de
reflexió, aprenentatge i
diversió i alhora fomentar
el sentiment de pertinença
a l’escola.         

Col·laborar en
l’organització de xerrades
dirigides als familiars dels
alumnes.

Vetllar per tal que totes les
accions de l'AFA tinguin
en compte la cohesió
social entre tota la
comunitat educativa

Tarda de contes.
Scratch Day.
L’Escola ens explica...
Xerrades dirigides als
pares
Fer propostes a la resta de
comissions de l’AFA,
coordinar accions
juntament amb la Comissió
de cohesió social de
l'escola
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COMISSIÓ COMPOSICIÓ OBJECTIU ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS

Marta Prat
Elisenda
Chueca
Núria Gil
Marga Vinent

Organitzar i dinamitzar les
activitats extraescolars
esportives a l'escola.

Donar l’oportunitat de
practicar activitats
lúdico-esportives a tots
els alumnes de l’escola.

Extraescolars:
- Surfskate
- Futbol
- Dansa
- Curses d’orientació
- Patinatge

ECONÒMICA
Albert Marsol
Vicent Pastor
Eulàlia Grau

S’encarrega de la gestió
econòmica i comptable de
l'AFA.

Elaborar i controlar el
pressupost anual.
Sol·licitar i justificar les
subvencions.
Vetllar per la reducció dels
impagats per tal de
mantenir el model d’Escola
on tots els alumnes puguin
gaudir amb igualtat de tots
els serveis i activitats
educatives

COMISSIÓ COMPOSICIÓ OBJECTIU ACTIVITATS

COMUNICACIÓ I
TIC

Toni Arrebola
Eulàlia Grau
Eva Trepat
Marta Solé

Vetllar per tal que la
comunicació entre la junta
de l’AFA i les famílies de
l’escola sigui tan fluida
com sigui possible.

Fer ús de diferents canals
per facilitar l'accés a la
informació a les famílies
de l'escola i fer difusió dels
actes que organitza l'AFA.

Participar en l’actualització
del web de l’escola
(agenda, fotos, vídeos,
etc) a nivell tècnic, estètic i
informatiu.

Assessorar i ajudar en el
possible a la integració de
les TIC a l’escola.

Informatiu AFAinforma.
Comunicats de l’AFA
Web www.andersen.cat
Cartells i altres suports
impresos.
Trameses d’informació via
mail i whatsapp
Scratch Day
Càpsules informatives
“internet segura / control
parental”
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Estudiar com restringir
l’accés de fotos i vídeos
dels alumnes a  visitants
externs.

Vídeo explicatiu AFA i
Amics de l’Andersen

Altres comissions de l’Escola on hi ha representació de l’AFA:

COMISSIÓ COMPOSICIÓ OBJECTIU ACTIVITATS

MENJADOR

Meritxell
Torrent, Eva
Trepat, Sílvia
Mora
Anna Esmarats

Seguiment del projecte
servim-nos, seguint
mesures COVID

Mantenir comunicació
entre monitors i famílies.

Revisar menús i qualitat
del menjar i els berenars

Estudi de la viabilitat del
projecte “Mengem d’aquí”

Reunions pertinents amb
escola, empresa 7 i tria, i
monitoratge i Consell
Comarcal d’Osona.
Tast de menús per part
dels membres de la
comissió per valorar el
servei.

Comissió Escola Verda: Eva Estellé, Jordi Bagaria
Comissió TIC: Toni Arrebola, Eulàlia Grau, Marta Solé i Eva Trepat
Comissió Amics de l’Andersen: Vicent Pastor

Representat Consell Escolar: Vicent Pastor
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2. PROPOSTA DE LES COMISSIONS

Les comissions de treball en què s’organitzarà la Junta de l’AFA aquest curs són: Festes,
Escola de Famílies i Inclusió social, Extraescolars, Econòmica i Comunicació. A més de la
representació en el Consell Escolar i en els Amics de l’Andersen, participarem en les
comissions de l’Escola: Escola Verda, Menjador i TIC.

Les propostes de les comissions per aquest curs 2021-2022 són:

2.1FESTES

La comissió de festes té la tasca  i responsabilitat d'organitzar aquestes activitats lúdiques que
realitzen els alumnes juntament amb les seves famílies.

Aquest curs, tot i la millora de la situació de la pandèmia de la Covid-19 i en funció de la
situació de l’emergència sanitària, es valorarà si és possible realitzar les festes del curs. Per
tant, a mesura que s’aproximin les dates de les festes, es valorarà la viabilitat de realitzar les
festes o bé de canviar el seu format.

Les festes previstes per aquest curs són:

29-10-21 CASTANYADA.
Celebració de la Castanyada amb un berenar dimecres a la tarda. Aprofitant que molts pares i
mares venen a buscar els fills a l’escola, és un moment per compartir experiències i facilitar la
relació i integració de les famílies que s’estrenen a l’escola i els nouvinguts. La proposta és que
cadascú porti quelcom de casa per compartir i l’AFA es fa càrrec de la beguda i les castanyes.
Aquest any per les recomanacions del Departament no es podrà celebrar amb els pares, es
farà el format per als nens i nenes.

21/11/2021 MERCAT DE LES 3R.
Festa de novembre, com a cloenda de la setmana de la Ciència i l’Astronomia, que es fa a
l'escola del 15 al 21 de novembre i aprofitant que és la Setmana Europea de Prevenció de
Residus.
Un matí de diumenge, els alumnes de 4t, 5è i 6è i l’AFA munten parades on s’hi poden comprar
a molt bon preu qualsevol tipus d'objectes. La filosofia és reciclar, renovar, reutilitzar i allargar la
vida dels productes que tenim a casa en bon estat i ja no fem servir pel motiu que sigui.
S'aprofita que és un mes abans de Nadal i que es poden començar a fer compres.

Es tornarà a proposar a l’escola que utilitzin les taules de pes segons els objectes perquè
durant la venda, les parades les puguin utilitzar. És una manera de quantificar els residus que
s’eviten i de prendre’n consciència.
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Durant el mercat hi ha la possibilitat de deixar objectes a la deixalleria mòbil de l’Ajuntament.

Els diners obtinguts serveixen per equipar millor l’escola amb algun element necessari lligat al
medi ambient,  tenint en compte que som Escola Verda.

S’intentarà que es pugui comptar amb la presència de l’Eco, estació del Consell Comarcal, un
remolc divulgatiu sobre el reciclatge que disposa d’un monitor per dinamitzar alguna activitat.

19/11/2021 VETLLADA ASTRONÒMICA.
Aprofitant que els alumnes de 6è treballen continguts relacionats amb astronomia, un divendres
al vespre s’organitzarà una sessió d’observació astronòmica a càrrec de l’Associació
astronòmica d’Osona. Després de sopar - amb pa, botifarra i begudes (que es realitzarà
sempre i quan sigui possible per la situació actual) els alumnes de 6è faran la presentació dels
treballs realitzats a l’aula per a les famílies i els seus companys.

Març 2022-SORTIDA A LA NATURA.
Sortida matinal a peu seguint un recorregut apte per a totes les edats.Es valorarà temàtiques
relacionades amb la descoberta de l’entorn de l’escola i alguna activitat relacionada amb el
medi ambient: tallers, anellament ocells, etc.

2/06/2022 FESTA DEL MEDI AMBIENT.
Festa on es convida a participar a la comunitat educativa en la realització de tasques per a la
millora de les instal·lacions i entorn de l’escola, emmarcades dins del projecte “El pati que
volem”, on cada cicle hi participa amb la presentació de propostes. La celebració coincideix
amb la setmana del Medi Ambient.

Durant la jornada es convida les famílies a un esmorzar i al final hi ha la possibilitat de
quedar-se a dinar.

Durant aquella setmana es proposa alguna activitat per fomentar la mobilitat sostenible i reduir
l’ús del cotxe privat.

Juny 2022 FESTA MAJOR.
Festa per celebrar la fi del curs. Es comença a mitja tarda amb diverses activitats: exhibició
d’extraescolars, gimcana, cercavila amb els grallers i els gegantons, el pregó... Més tard
s’organitza un rifa i cadascú es porta el sopar per compartir la vetllada. La festa acaba amb
música i ball. Es valorarà novament el format possible dins les possibilitats al juny 2022
Durant la Festa es disposa de servei de bar a càrrec dels Amics de l’Andersen.

2.2 ESCOLA DE PARES I INCLUSIÓ SOCIAL

L’objectiu de la Comissió Escola de Pares i Inclusió Social és la de crear espais comuns de
reflexió, aprenentatge i diversió dins l’escola, tot facilitant l’intercanvi d’experiències i alhora
fomentar el sentiment de pertinència. També treballem amb propostes per arribar a més
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famílies amb l’ajuda dels grups de WhatsApp, també hem de seguir treballant per aconseguir
que més famílies vinguin a les festes, fent propostes en les que les famílies puguin explicar
contes, explicar receptes o explicar jocs típics de les diferents cultures.

L’escola també col·labora en l’organització de les activitats de l’Escola de pares i mares de la
Ciutat de Vic, conjuntament amb la resta d’AFAs i l’Ajuntament de Vic.

Degut a la situació actual de pandèmia les activitats d’enguany tindran un format diferent però
persegueixen el mateix objectiu.

Per aquest curs 2021-22 es preveu portar a terme les següents activitats:

TARDA DE CONTES i ALTRES PROPOSTES
Si disposem de familiars voluntaris que vulguin participar explicant un conte, repetirem aquesta
activitat per 9è any.

També es proposa, no tancar-ho només a explicar contes, sinó que també s’ha pensat de que
es puguin fer receptes, explicar jocs o proposar reptes.
Pel que fa als Contes, es tracta d’una activitat adreçada als més petits de l’escola i les seves
famílies, especialment per facilitar la interacció/integració de les noves famílies que han
començat a P3 amb l’escola i les activitats de l’AFA. Pel que fa a la resta d’activitats, aniran
adreçades a tots els alumnes.

SCRATCH DAY
Després de l’èxit de les darreres edicions i tot que l’any passat no es va poder realitzar, si és
possible, aquest any tornarem a organitzar la 6a edició de scratch day (llenguatge de
programació de videojocs); serà un diumenge el matí, cap a la primavera, i va adreçat des dels
infants més petits als més grans de l’escola i els seus familiars. L’objectiu serà utilitzar les Bee
bots, tauletes amb l’Scratch Jr, robot BQ Zowi, Lego We Do que tenen a l’escola i alguns de
particulars.

L’ESCOLA ENS EXPLICA
L’escola ens ofereix l’oportunitat d’acostar-nos el dia a dia de les aules i saber una mica més
com aprenen els nostres fills. Es tracta de programar una/dues sessions en diferents formats
on professor/s ens expliqui en profunditat com ensenyen als nostres fills, com transmeten els
coneixements d’una determinada matèria, com s’organitzen per un determinat projecte... Com
s’ensenyen les matemàtiques, l’ortografia, la lectura o els ambients dels més petits segur que
és d’un gran interès per tots els pares. Estem oberts a les propostes que ens arribin tant per
part de l’Escola com per petició dels pares.
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VIATGEM PEL MÓN

Des de la comissió “Escola de famílies” de l’AFA us plantegem el projecte Viatgem pel món. Un
projecte que té per objectiu la participació de les famílies per augmentar la cohesió i el
coneixement de la diversitat existent a l’escola.

L’escola Andersen de Vic és una escola amb una diversitat cultural molt rica que ens sembla
molt interessant poder-la conèixer de més a prop. Per aquest motiu us demanem la vostra
col·laboració en aquest projecte que ens permetrà ampliar els llaços i nexes entre famílies i tota
la comunitat educativa.

Com podeu participar-hi?

Aquesta activitat va adreçada a totes les famílies i mestres de l’escola Andersen. Donada la
situació sanitària en la que ens trobem us demanem que feu vídeos explicant jocs,
experiències, “turisme explicat” (recomanacions), contes, històries, anècdotes, receptes de
cuina, etc. En definitiva, viatjar pel món de la mà de les nostres famílies, els nostres infants i els
i les mestres. Catalunya també està inclosa en aquest món i és una molt bona oportunitat
d’explicar tradicions, els nostres racons, contes, receptes, jocs etc.

En cas que alguna persona requereixi suport per enregistrar el vídeo, s’oferirà l’ajuda
necessària per part d’algun membre de l’AFA.

Per participar-hi envieu un correu electrònic a afa@andersen.cat

2.3 EXTRAESCOLARS
Aquest any des de la comissió d’extraescolars ens hem marcat com a objectiu poder seguir
oferint als alumnes de l’escola les activitats extraescolars.

La comissió d’Extraescolars organitza i dinamitza les activitats extraescolars esportives. Aquest
any segueix  l’horari de les 5 a 1/4 de 7 de la tarda.

Aquest any s’han distribuït les extraescolars en 4 dies i les activitats que es faran aquest curs
seran:

Els dilluns curses d’orientació i patinatge.

Els dimarts surfskate

Els dimecres futbol

El dijous dansa

Els monitors que realitzen les activitats són aportats pel Consell esportiu d’Osona com ja fa
anys. És des del CEO que s’encarreguen de la gestió dels monitors.
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Aquest any comptem amb la col.laboració d’en Gerard Torrent que com que coneix l’escola des
de dins ens apropa a les seves necessitats i realitats, un lligam clau per tal de que les
extraescolars funcionin i permetin fomentar el vincle entre les famílies i l’escola.

Si la situació per la pandèmia ho permet es faran exhibicions pels familiars dels alumnes
matriculats a cada activitat però actualment no es pot assegurar.

La quota és de 20€/mes, però es cobrarà per trimestres prioritàriament a principis de trimestre.
La primera quota serà el mes de novembre i es girarà també l’import de 10€ en concepte de
l’Assegurança

Els comptes de les activitats extraescolars van a part del pressupost ordinari de l’AFA.

2.4 COMUNICACIÓ

GRUP WhatsApp
L’objectiu és donar continuïtat als grups de WhatsApp com a mitjà de comunicació per
informacions i recordatoris curts i urgents. El referent de l’AFA de cada nivell és l’encarregat de
gestionar el grup.

WEB
Vetllar que el web estigui actualitzat i ple de contingut.
Els continguts que s’han d’actualitzar són principalment: l’agenda d’esdeveniments, publicació
dels informatius, i publicació del material multimèdia de totes les activitats organitzades per
l’AFA (historial fototeca).
També estudiarem com restringir l’accés de fotos i vídeos dels nostres infants a visitants
extens.
I finalment ens hem proposat crear un vídeo explicatiu de l’AFA i Amics de l’Andersen per donar
visibilitat, però sobretot com a carta de presentació de totes les comissions i resoldre dubtes a
preguntes freqüents com per exemple en què s’inverteix la quota de l’AFA. D’una forma visual,
senzilla i entenedora.

AFAinforma
Seguirem publicant alguna càpsula informativa “internet segura / control parental” o altres
temes que creiem que poden ser d’interès de les famílies.

COMISSIÓ TIC
Seguim treballant per millorar la comunicació escola-família. Continuarem amb l’organització
del “Scratch Day”.

2.5 MENJADOR

La comissió ens plantegem fer un seguiment del projecte presentat en els dos cursos anteriors i
a tots els grups des de P3 fins a 6è, iniciat per la mateixa empresa 7 i tria.

Aquests són els altres objectius per al curs:
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● Vetllar pel seguiment del projecte servim-nos a tots els nivells.
● Revisar i millorar la comunicació entre monitors i famílies del menjador. I fer un

seguiment de les activitats del migdia per tal de poder-les millorar. Revisar la figura del
coordinador de les activitats de migdia.

● Revisar els menús i qualitat del menjar igual que s’ha fet els últims anys. Mirar de seguir
introduint més proteïna vegetal i adequar els menús a les recomanacions del
Departament de salut

● Avaluar la possibilitat d'introduir el projecte “Mengem d’aquí”: menú escoar bo, sa i
sostenible amb agroproductors d’Osona al menjador. Projecte avalat per la Fundació
Alicia. Impulsat per Creacció, Consell Comarcal, Consorci del Lluçanès i 7 i tria és part
del canvi.

● Fer un seguiment del romanent que hi ha pendent i mirar si es pot invertir en alguna
millora pel servei o infraestructures.
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