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Fem allò que és possible, intentem el que és impossible per 
als miracles... ens estem entrenant. 
Per educar a un nen fa falta la tribu sencera. 

 

FAMÍLIES PER A L’ÈXIT EDUCATIU 
Afrontem el nou any amb el desig de millorar el nostre treball, proposar nous 
projectes i activitats i establir una ferma col·laboració amb el Centre, basada en 
el treball en equip, la cerca d’objectius comuns i el diàleg, que ens permeti 
arribar a un mutu enteniment en benefici de l’educació dels nostres fills i filles. 
A més, volem que el nostre treball sigui la llavor que, en anys esdevenidors, i 
amb suport de noves mans, tiri arrels i creixi enfortida, per convertir-se en part 
integrant i indispensable del Centre, del seu projecte educatiu, així como en un 
referent per al barri, ajudant a visualitzar la labor educativa, els valors i la 
qualitat humana que creiem han caracteritzat sempre a la nostra escola. 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 

L’AFA COLORS, com a associació de famílies d’alumnes, ha tingut des de 
sempre como a primer objectiu, afavorir la comunicació entre les famílies i 
l’equip docent i directiu del Centre, de forma bidireccional, de manera que els 
docents coneguin les inquietuds, desitjos , opinions i propostes de les famílies 
dels seus alumnes, i de la mateixa manera, les famílies puguem acostar-nos al 
projecte educatiu dels docents, les seves necessitats i dificultats, afavorint un 
ambient de diàleg obert, del que puguin néixer solucions i millores. 
També considerem part important del nostre treball, donar a conèixer entre les 
famílies el normal funcionament del Centre, així com els mecanismes 
democràtics existents per manifestar les nostres opinions i propostes com a 
pares i mares. Així mateix, l’AFA exercirà també la funció “d’enllaç” entre les 
famílies i els diferents organismes o organitzacions que puguin ser receptors de 
les nostres queixes o peticions, i aportar solucions a les mateixes (Junta  
 



 
 
 
 
 
Municipal, FAPAC, Consell Escolar, Síndic de greuges, Departament 
d’Educació, Ajuntament... etc ) 

 
En aquesta línia, entra dins de la filosofia de L’AFA COLORS, el desig 
d’informar de forma imparcial del funcionalment del centre, les seves 
necessitats, els seus projectes... així com promoure el debat, el diàleg i l’intern 
canvi d’idees, en relació a propostes de canvi que considerem d’importància 
per al funcionament del centre, l’organització de la vida familiar o l’educació 
dels nostres fills. 
A més, considerem prioritari, promoure i recolzar la conciliació de la vida 
familiar i laboral amb totes aquells mesures que estiguin al nostre abast (servei 
d’ acollida matí i tarda, extraescolars, tallers familiars, xerrades d’interès. ), 
facilitant així la vida diària de les famílies del Centre. 

 

D’altra banda, i sumant-nos a l’idearia que sempre ha transmès el Centre, es 
compromet a vetllar perquè es faci efectiva la integració de tots els alumnes i 
les famílies dins de la comunitat educativa, tractant de donar resposta, en 
col·laboració amb el Centre, a la idiosincràsia particular de cadascun d’ells, 
sempre en context de la inclusió i evitant la discriminació o marginació. 
En un altre àmbit, i com a mares i pares implicats a l’educació dels nostres fills, 
tractarem des de la nostra associació de recolzar i enriquir l’educació dels 
alumnes del centre, mitjançant activitats d’índole lúdica i didàctica que 
complementin la formació dels menors. I també, en la mesura del possible, 
intentarem promoure la formació de les famílies en diferents aspectes 
relacionats amb l’educació dels fills, a traves de xerrades, activitats, informació 
accessible en la web etc.



 

 

 

OBJECTIUS ESPECIFICS PER A AQUEST CURS 
 

Donar major visibilitat al nostre Centre en el nostre entorn, projectant els 
valors que en ella es promouen, així com la qualitat del projecte educatiu. 
Fomentar les relacions d’aquesta associació amb l’Equip Directiu del Centre, 
establint objectius i ideals comuns i asseient les bases per al treball en equip. 
Promoure la participació de famílies d’alumnes en les activitats de l’AFA i en el 
projecte educatiu del Centre (Valors i plurilingüisme). Aquest any però, 
estarem subjectes a les mides soci-sanitàries contra la Covid-19 establertes 
per les administracions públiques. 
Donar a conèixer tots els serveis que ofereix la nova web de l’AFA. 
Col·laborar amb el Centre en la millora de serveis informàtics, ja que durant el 
confinament es van detectar necessitats d’organització online per  part de 
l’escola i també d’aprenentatge de les noves tecnologies per part d’algunes 
famílies. 
Gestionar els serveis que milloren la conciliació familiar i laboral: l’acollida de 
matí i tarda i el menjador escolar. Voldríem valorar també l’oferta del servei 
d’acollida del migdia de 12.30 a 13.00h, si tenim un minin d’alumnes. 

 

 
1.  Projecció del Centre a l’Exterior 

❖ Jornada de Portes Obertes: Participació activa de l’AFA en la Jornada de 
Portes Obertes del Centre, per tal d’informar a les noves famílies abans de 
la preinscripció. 

❖ Torneig d’Handbol Coaliment: El curs passat es va cancel·lar degut al 
confinament i malauradament, aquest any segurament tampoc es podrà 
realitzar. De totes formes, continuem en contacte amb els organitzadors per 
qualsevol notícia al respecte, ja que valorem molt l’experiència de la que 
gaudeixen els nostres infants. 

❖ Cursa escola Colors: El curs passat es va cancel·lar degut al confinament 
i malauradament, aquest any segurament tampoc es podrà realitzar. A tots 
ens encantaria la seva continuïtat ... recordeu la Spartan Colors? 

 
 

2.  Relacions i Col·laboració amb l’Equip Directiu del Centre. 
 

Reunions periòdiques amb l’Equip Directiu (com a mínim una trimestral) per 
posar en comú objectius, necessitats, projectes i resultats. 
Col·laboració en la mida que sigui possible en el projecte de l’escola. 

Aconseguir un any més l’administrativa remunerada per l’Ajuntament pels dies 
que no tenim l’administrativa de la Generalitat. 
Mantenir la plantilla de docents i comprovar que la Generalitat ha assignat el 
nombre correcte de docents a la plantilla de la nostra escola. 
El menjador és gestionat per l’escola, però aquest curs és el segon curs que 
l’AFA ha signat el contracte amb l’empresa TRESMES ECO ACTIVA SL. Per 
tant, es crearà una comissió de seguiment del servei de menjador conjuntament 
entre l’AFA, l’Escola i l’empresa, per mantenir reunions periòdiques i poder fer 
el seguiment del projecte i pactar possibles millores. TRESMES ECO estan 
compromesos amb una premissa bàsica: el creixement equilibrat i saludable 
dels nens que integren el menjador escolar, a fi de col·laborar perquè aquest 



 

 

dinàmic espai, sigui un lloc estimulant per a l'adquisició de correctes hàbits 
alimentaris i el desenvolupament de la socialització i integració del nen en el 
seu entorn més immediat, el col·legi, així com en la societat que li envolta. 
Aquests són els seus objectius: 

- Alimentació de qualitat, sana i equilibrada. 
- Foment d'hàbits alimentaris saludables i equilibrats. 
- Desenvolupament d'activitats per a gaudir el seu temps d'oci. 

 

 

3.  Promoure la participació de les famílies en l’AFA 
 

L’Assemblea General anual de l’AFA és l’acte més important de l’any, on 
s’exposa el projecte a les famílies i es decideixen els punts més importants. 
També s’informa sempre dels comptes econòmics i les gestions realitzades en 
el curs anterior. 
Les reunions mensuals obertes a tots els socis són el primer divendres de cada 
mes, a traves de la plataforma zoom, de manera virtual. 
 
Promoure i millorar la comunicació reforçant la figura de ”pare/mare delegat de 
curs”, és la figura que serveix d’interlocutor entre l’equip docent i les famílies i 
viceversa, per plantejar i tractar de resoldre incidències concretes que 
concerneixin a cada curs en particular. 

 
Dinamitzar les diferents eines que ens permeten divulgar, tant els nostres 
principis i objectius com a associació, com les activats que al llarg del curs 
desenvolupem (blog, Facebook, twiter, taulells d’anuncis i grup de delegats). 

 
Promoure i millorar les aplicacions del programa de gestió AMPANET: Per les 
famílies mai va ser tan còmode i segur el poder accedir a tots els serveis oferts 
per L’AFA, des de qualsevol lloc, moment i dispositiu amb connexió a Internet, 
sense necessitat de desplaçament, telèfon o franges d’atenció a les famílies. 
Juntament amb la comoditat que suposa realitzar tots els serveis esmentats de 
forma on line, afegir la facilitat d’ús de la interfície d’usuari de totes les pantalles 
de l’aplicació, doncs han estat pensades i dissenyades per a tot tipus d’usuari i 
que siguin fàcils d’utilitzar. 

En l’AFA pensem que sensibilitzar als nostres fills és fonamental per formar-los 
en valors socials i solidaris. Per això, ens esforcem a participar en projectes 
que els conscienciïn de l’existència d’altres realitats i els ajudin a ser més 
solidaris en el futur. 
Projecte solidaris en curs: 
-Col·laboració amb l’hospital S Joan de Deu en la investigació contra el càncer 
infantil amb la venda de samarretes. 
-Projectes puntuals en col·laboració amb les altres AMPES i associacions de 
les Franqueses. 
-Tallers per famílies i xerrades informatives per adults, activitats 
subvencionades per l’ajuntament amb format virtual. 
En alguna ocasió  ens han convidat com a AFA a les reunions periòdiques de 
l’escola amb les famílies nouvingudes, aquest any si la situació Sanitària ens 
ho permet continuarem fomentant el contacte de l’AFA amb el projecte Vincles, 
que és un programa municipal de Diversitat i Convivència, i gestionat des de 



 

 

l’àrea de Polítiques Socials amb el suport de l’àrea de Pla de Barris de 
Bellavista. 

 

4.  Millora d’Infraestructures 
 

1. Decidir conjuntament amb l’escola on dedicar el donatiu de l’AFA a 
l’escola (Equip musica, material de laboratori, portàtils, tablets, material 
gimnàs, formació TIC als professorat i les famílies...etc) 

2. Estudiar amb la directiva del centre i l’ajuntament, la millora de la pista 
oberta (posar una teulada al pati per poder-lo utilitzar els dies de pluja i 
una aixeta a la pista perquè els caps de setmana la gent no salti la tanca 
per anar a la font del pati de l’escola). 

3. Aconseguir un servei de neteja pel menjador. 

 

5. Activitats de Gestió 
 

❖ Gestió d’Activitats Extraescolars: 
Malauradament, durant aquest curs veiem inviable començar les extraescolars, 
ja que com a part de l’escola que són, han de complir amb totes les mesures 
establertes pel Departament d’Educació. Això significa que no podríem utilitzar 
espais comuns, ni barrejar grups d’infants per tal de seguir mantenint la 
traçabilitat en cas d’infecció per Covid-19. Recordeu que la nostra escola és 
només d’una línia i per tant, quasi sempre s’han barrejat nivells per arribar a 
mínim de grup en les diferents activitats extraescolars. 

 
❖ Conciliació de la vida familiar i laboral (Servei d’acollida) 

Els serveis acollida de setembre a juny són: matins de 8h a 9h i tardes de 16:30 
a 18:00h. En el cas del servei de tarda cal avisar abans del migdia. 
El servei es pot contractar per mitja hora, hora sencera, de manera indefinida, 
triar dies o fer-ne ús puntualment. No inclou esmorzar i/o berenar. 
Aquest any, voldríem ofertar també el servei d’acollida del migdia de 12.30 a 
13.00h, si tenim un minin d’alumnes. 


