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COMISSIÓ DE FESTES

A causa de la situació d’emergència sanitària per la Covid-19 i a les mesures de seguretat i
prevenció decretades per la Generalitat, no es va poder realitzar cap de les festes
programades.

30/10/2020 Castanyada
No es va realitzar degut a la situació d’emergència sanitària per la Covid-19.

27/11/2020 Nit astronòmica
No es va realitzar degut a la situació d’emergència sanitària per la Covid-19.

29/11/2020 Mercat de les 3R
No es va realitzar degut a la situació d’emergència sanitària per la Covid-19.

29/03/2020 Sortida a la natura
No es va realitzar degut a la situació d’emergència sanitària per la Covid-19.

05/2020  Festa del Medi Ambient
No es va realitzar degut a la situació d’emergència sanitària per la Covid-19.

06/2020  Festa major
No es va realitzar degut a la situació d’emergència sanitària per la Covid-19.
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COMISSIÓ ESCOLA DE FAMÍLIES I INCLUSIÓ SOCIAL

Per una banda és una comissió de l'AFA. Per una altra banda l’AFA funcionen de manera
transversal i consensuada amb el claustre de mestres de l’Escola, amb els monitors i amb el
Consell Escolar.

L’objectiu d’aquest any ha estat treballar la cohesió social d'una forma transversal en totes les
comissions de l'AMPA.
Es va iniciar el Projecte de Viatgem pel Món, però a causa de la situació excepcional de la
Covid-19, no es va poder dur a terme.

Pel que fa a comunicació hem aconseguit arribar a més famílies gràcies als grups de
Whatsapp  
Hem intentat ampliar la implicació dins de l'activitat "tarda de contes" però no s’ha aconseguit.
Es va canviar el format a telemàtic, amb el títol ‘Explica’ns un conte’. Únicament una família va
explicar un conte. 

Aquest any no s’han pogut dur a terme més accions a causa de la situació d’emergència
sanitària per la Covid-19.

Les activitats que s’han portat a terme aquest curs han estat les següents:

Xerrada sobre el Bullying

Coincidint amb la setmana de la Solidaritat, l’Afa conjuntament amb l’escola, va organitzar una
xerrada/taller telemàtica amb el títol ‘El risc del bullying. Que fer com a pares i mares
davant l'assetjament escolar?’ a càrrec de les ponents Rosa Antolín i Pilar Verdaguer de
GPS Assessorament pedagògic.

Tarda de contes

Aquest curs, i es va canviar el format a telemàtic, a causa de la situació a la situació
d’emergència sanitària per la Covid-19, amb el nom d’Explica’ns un conte.
Es va comptar amb la participació d’en Moi, pare d’en Blai de P3, que ens va explicar el conte
‘Et regalo el món’.

L’Escola ens explica

A causa de la situació de pandèmia amb el confinament de l’escola no es va poder dur a terme
la jornada de “L’Escola ens explica”.

Scratch Day

Aprofitant la dotació del departament de portàtils, tauletes, PDI’s i 2 robots BQ Zowi, les Bee
Bots i Lego We Do que ja tenen a l’escola i els tallers d’Scratch que feien els alumnes de 6è de
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l’escola amb els alumnes de l’Institut de Gurb, la comissió TIC estava organitzant “la 5a
matinal de Scratch day” com un espai on els alumnes dels més petits fins als més grans,
mestres i famílies poder descobrir, presentar i gaudir d’una matinal relacionada amb la
programació i la robòtica. Estava previst fer-la a mitjans de març, el mateix dia que les portes
obertes, però no es va poder dur a terme, ja que la situació actual de la COVID-19 no ens ho
permetia.

Viatgem pel món

Des de la comissió “Escola de famílies” de l’AFA es va plantejar 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.
Es va demanar la participació de les famílies.
El projecte no va tenir continuïtat i no es poder dur a terme.

BusBici

Aquest curs es va iniciar el BUSBICI, amb l’objectiu de realitzar el camí d’anada a
l’escola amb bicicleta.
S’ha realitzat cada divendres del curs a partir del mes de febrer.
Es van crear 3 línies:
B6-Ronda Camprodon
B7-Plaça dels Màrtirs (amb ampliació posterior fins a Sant Llàtzer)
B10-Horta Vermella
Cada línia té diverses parades i compta amb la participació de Motors (pares
voluntaris) que acompanyen als infants fins a l’escola.
Ha sigut un projecte amb molta acceptació i que ha arribat a tenir un 10%
d’alumnes desplaçant-se amb bicicleta.

18/04/2021 Pedalada pedagògica

Es va realitzar una pedalada pedagògica amb famílies de l’escola organitzada per
l’entitat Osona amb Bici. Es van realitzar 2 dels recorreguts que realitzen les línies
del BusBici i dos representants d’Osona amb Bici i Canvis en cadena, van
ensenyar a infants i adults les normes per circular en bici amb seguretat per la
ciutat i ens van ensenyar les particularitats dels recorreguts de les línies del
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busbici. També van ensenyar als infants com havien d’equipar les bicicletes per
circular amb seguretat, i com lligar les bicicletes amb el cadenat.

COMISSIÓ EXTRAESCOLARS

La comissió d’extraescolars va intentar organitzar i dinamitzar les activitats extraescolars
esportives a l’escola de les 5 a 1/4 de 7 de la tarda durant aquest curs. També es va intentar
vetllar per facilitar l’accés a la pràctica de l’esport a tots els alumnes de l’escola.

A causa de la poca inscripció de nens i nenes a les activitats i per causes de la pandèmia
aquestes activitats no van tenir continuïtat, ja que tampoc podíem garantir els grups bombolla a
les extraescolars.
 
Les activitats que es van oferir aquest curs van ser: Orientació, patinatge, futbol
sala, psicomotricitat  i dansa moderna. 
  

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ

Web

El  disseny de la web ens ha permès visualitzar-la des del telèfon mòbil o tauletes.
Continuem amb el repte de ser més digitals. El web s'ha de convertir en el principal tauler
d'anuncis de l'AFA i de l'escola, i això vol dir una aposta decidida per part nostra per tenir el
web sempre al dia, i de fer campanya entre les famílies perquè el segueixin. Ens ha quedat
pendent actualitzar la fototeca. Confiem poder-ho fer durant el curs vinent.

AFAinforma

Utilitzem un usuari col·laborador al web de l’escola i una plantilla de AFAinforma per poder
repartir-nos les informacions que es volen publicar. En Jordi B. en fa la revisió ortogràfica i en
Toni A. el publica.
La plantilla ha simplificat el procés de maquetació i descarregant de feina, però ens cal ser més
rigorosos en els terminis per entrar els articles/informacions per no fer anar a contratemps els
encarregats de revisar i publicar.

Comissió TIC
Des de la comissió TIC vam veure la necessitat de conscienciar les famílies de l’escola
d’instal·lar controls parentals als dispositius electrònics familiars per tal de preservar els infants
dels continguts per adults tan presents a Internet.  Per aquest motiu vam elaborar una guia
informativa de tots els controls disponibles amb la finalitat  d’ajudar a les famílies a escollir el
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més adequat per cadascú. La guia la vam enllaçar a l’AFAINFORMA número 10 i també la vam
difondre pels grups de whatsapp.

Vam seguir treballant el tema dels infants i els dispositius electrònics en l’AFAINFORMA
número 13. En aquest cas vam ressaltar la necessitat d’educar els infants en l’entorn digital per
tal que facin un ús de la tecnologia de manera segura, ètica i responsable. Per això vam
enllaçar dos recursos; una guia amb 50 consells d’educació digital elaborada per l’ajuntament
de Sant Cugat i un relat sobre Ciberseguretat localitzat en el web “internet segura”.

Finalment  vam convidar a les famílies de l’escola a una xerrada en línia organitzada pel
Consell Audiovisual de Catalunya, “Conviure en el món digital”. En la xerrada es donaven eines
i s’animava a les famílies a entrar en el món digital dels nostres fills per tal de poder-los guiar i
aconsellar sobre continguts de qualitat disponibles a la xarxa o a escollir  videojocs que els hi
aportin riquesa visual en lloc de crear-los-hi addicció.

Grups WhatsApp
Valoració positiva. En general són fàcils de gestionar i són un bon canal de comunicació
d’informacions breus i urgents

COMISSIÓ MENJADOR

Es va dur a terme una reunió a finals de curs amb representants l’empresa 7 i tria, el
representant de l’AFA, el representant de famílies i l’equip directiu. L’objectiu de les reunions és
seguir vetllant pel bon funcionament del servei de menjador (menús equilibrats i qualitat del
menjar) i el projecte educatiu.
Les conclusions a l'última reunió de tancament curs de la comissió de menjador van ser:

- L’empresa 7 i tria ha hagut de suspendre temporalment el projecte “Servim-nos” per la
nova organització del menjador en grups bombolla per tal de seguir les mesures
sanitàries respecte als possibles contagis durant els àpats. Cal recordar que a l’escola
el projecte  estava implantat des de 3r fins a 6è.

- Es conclou mantenir els menús ja revisats en els quals s’ha disminuït la proteïna animal,
i incrementat els àpats amb llegums, seguint les recomanacions del Departament de
Salut.

- Es fa una valoració positiva de l’equip de monitoratge, malgrat que s’ha hagut
d’incrementar i això ha complicat les gestions de les baixes diàries de personal monitor.

- Arran d’alguna queixa de les famílies dels d’entrepans a les excursions, s’ha acordat
canviar de tipus de pa i la qualitat del farcit.

LOTERIA
En aquest període es va continuar amb les participacions personalitzades de la grossa de Cap
d’Any. Es va mantenir el preu de venda de la butlleta a 3 euros, i es va lliurar a cada família 5
butlletes. La gestió ha estat diferent. Preparació prèvia de la loteria i menys butlletes per
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família. Es donava la possibilitat de sol·licitar-ne més a través d’un qüestionari enviat a totes les
famílies. La loteria està oberta també a professorat i exprofessors que cada any en reserven. El
guany va ser similar a altres anys tot i no entrar les famílies a l’escola, es va pensar que se’n
vendria menys. Els donatius estan pendents d’adjudicar en algun projecte que necessiti
l’escola. En l’estat de comptes es pot consultar el valor del donatiu rebut.

Personal contractat per l’AFA.

Aquest curs tenim contractades dues persones:

Dolors Comas: Administrativa de l’AFA.
Gerard Torrent: Des del mes d’abril d’aquest any tenim contractat un Educador Social.

Les seves tasques a l’escola son:
- Coordinació (Equip Directiu, tutores i CAD social) en la detecció i acompanyament socio-educatiu

de situacions de fragilitat.
- Vetllar par tal que s’integrin dins la comunitat educativa i donar-los suport en tot el què calgui per

tal d’acompanyar-los en el procés (beques, sortides, festes, natació...).
- Donar suport a l’atenció a la diversitat dins les aules.
- Acollida i acompanyament a les famílies nouvingudes.
- Ajudar a l’equip docent en les tasques que se li encarreguin.
- Parlar amb les famílies per tal que compleixin amb els deures econòmics i responsabilitats que

deriven de l’assistència del seu fill/a a l’escola (transport, menjador, quotes AFA, colònies...)
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COMISSIÓ ECONÒMICA


