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1- Estructura i funcionament de l’Associació de Famílies de
l’Escola la Floresta (AFA)
L'Associació de Famílies de l'Escola la Floresta és una entitat sense ànim de lucre que agrupa les mares i
pares de l’escola associades. L’AFA és l’espai on les mares i pa
pares
res contribuïm amb la nostra participació en
l’educació i benestar de les nostres filles i fills. L’AFA és el principal interlocutor de les famílies amb l’escola.
Administrem i gestionem els diners de les quotes de l’AFA i els invertim en activitats i mate
materials que
beneficien tot l’alumnat de l'escola.
Dades de famílies associades a
juny de 2018.
2018

L’Associació de famílies de l’Escola de la Floresta (AFA) està estructurada en:
1. Assemblea general:: màxim òrgan de participació de l’associació. Es realitzen d’una a dues
assemblees ordinàries en un curs, i alguna extraordinària si hi ha alguna presa de decisions
important per l’associació.
2. Junta Directiva
3. Juntes Obertes:: reunions amb periodicitat variable on es debat i es prenen les decisions sob
sobre
diferents temes prèviament consensuats en l’ordre del dia.
4. Comissions de treballs (Afa, escola i/o altres entitats):
● Comissió pressupostos participatius
● Comissió decret menjador
5. Comissions mixtes (Afa, escola i/o altres entitats):
● Comissió d’Espai migdi
migdia
● Comissió Extraescolars i Esports
● Comissió d’Aprenentatge en comunitat
6. Gestió de serveis:
● Servei de migdia: a través de l’empresa Pam i Pipa
● Servei d’extraescolar, Bon dia, casal i casals d’estiu: a través de l’empresa Paidós
7. Participació al barri:
● Coordinadora
nadora d’entitats El Senglar Cultural
● Consell de barri a La Floresta i Les Planes
● Comissió educativa del Consell de barri
● Comissió del Centenari
8. Participació al municipi:
● Coordinadora d’ampes de Sant cugat
● Consell escolar municipal
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En l’assemblea del 22 de Novembre de 2017 va dimitir la Junta del curs anterior i es va votar la junta del
curs 2017 – 2018 formada per:
-

Presidenta: Carola Alegre
Vicepresidenta: Lidia Manguán
Tresorer: Òscar Jané
Secretària: Anahita Nassir
Vocal: Xènia Amorós
Vocal: Teresa Baiges
Vocal: Lluís Llerena (dimiteix)
Vocal: Maika Villaverde (dimiteix)

L’associació compta amb una secretaria que realitza funcions tant de secretaria de l’associació (pressupost,
facturació, control d’estocs, redacció i enviament de circulars...) com d’atenció a les famílies en relació a
l’espai migdia.

2. Objectius de l’AFA pel curs 2017/2018
Entenem l’Afa com a una oportunitat de transformació i com a ens de cooperació; amb una dinàmica de
treball col·legiada i col·laborativa que afavoreixi el dinamisme i la participació. Sota aquest marc es van
definir les línies estratègiques que han marcat les funcions i tasques desenvolupades durant el curs. Com a
eix transversal a tots els nivells és pretén facilitar la vinculació i la participació de les famílies associades a
través dels òrgans de participació marcats als estatuts i de la difusió de les activitats de l’associació.
Les 4 línies estratègiques proposades per la junta directiva de l’AFA pel curs 17-18, foren:

Línia estratègica:
QUÈ
1. Acompanyar
l’escola

Accions:
COM
Facilitant la
COMUNICACIÓ
escola-famílies
PARTICIPANT en el
canvi

2. Harmonitzar l’espai
migdia i les
extraescolars amb el
projecte d’escola

INCENTIVANT
l’adequació d’espais i
metodologies

3. Fer comunitat

DINAMITZANT
l’Associació

Promovent la
SOLIDARITAT i AJUDA
MÚTUA

-

Projecte de mares i pares delegades (reunions
trimestrals amb ED)
Reunions mensuals de Junta-ED
Comissió mixta d’ APRENENTATGE en COM.
1 representant al CE

A l’aula:
- Iniciatives de participació a l’aula
Co-creant i mantenint espais i equipaments:
- Comissió de BRICOLATGE
- Comissió GALLINER i HORT
- Pressupostos participatius AFA
- Coordinació amb PAM I PIPA
- Comissió mixta ESPAI MIGDIA
- Comissió mixta d’EXTRAESCOLARS

Organitzant FESTES obertes - Comissió FESTES:
- Festa de Carnestoltes del barri
- Gimcana - Enxarxa’t
- Xocolatada de Reis
- Festa intercultural
- Co-organització Castanyada del barri
- Festa de fi de curs
- Cucafera a la FM
- Cavalcada de reis
Promovent accions de suport i ajuda mútua:
- Mercat de puces
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PARTICIPANT i obrintnos al BARRI i
MUNICIPI

4. Reivindicar el dret
de tots i totes a una
escola pública de
qualitat

Identificant
necessitats i i elevant
peticions als
organismes
competents

- Patis oberts
- Aportació econòmica per les colònies
- Biblioteca oberta - Comissió BIBLIOTECA
- Venda de llibres de text
- Acompanyament autogestionat bus
- Suport econòmic a les colònies
Participant en iniciatives del barri/municipi:
- Consells de barri La Floresta i Les Planes
- Comissió Educativa del Consell de barri
- Coordinadora d’AMPES
- Coordinadora d’entitats El Senglar
- Centenari de La Floresta
- Obres i manteniment a l’escola
- Camí escolar segur
- Millor planificació escolar al municipi
- Suport a reivindicacions en l’àmbit educatiu
- Reclamacions per un carril bici a l’escola de la
Floresta
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3. Memòria d’activitat pròpia de la Junta 2017/2018
Convocatòria i dinamització dels òrgans de participació marcats segons els estatuts
1 Assemblea General Ordinària (veure actes a la pàgina web)
22 de Novembre de 2017
2 Juntes Obertes (veure actes a la pàgina web)
1 Març, 25 d’Abril i 7 Setembre
Reunions Junta Directiva
Mensuals
Reunions de Junta i Equip directiu
Mensuals
Seguiment de la gestió econòmica de l’Associació i dels serveis contractats
Seguiment del contracte amb Pam i Pipa
Seguiment del contracte amb Paidos
Seguiment de secretaria
Comptabilitat i contracte d’assessorament fiscal
Gestió de recursos derivats d'espai migdia (bibliotecària)
Manteniment i millora dels Canals de comunicació de l’Associació
Actualització i dinamització de la pàgina web de l’Associació, posada en marxa de la nova web.
Manteniment i dinamització de la presència al Facebook i twitter.
Dinamització grup de whatsapp de delegades - traspàs d’informacions.
Dinamització i/o seguiment de comissions i activitats
Comissió ESPAI MIGDIA: Dinamització de 4 reunions, divendres de 15.30 a 18.00h.
Comissió DELEGADES: Dinamització de 3 reunions amb l’ED, 3 reunions amb PIP i grup whatsapp
Diferents activitats: castanyada al barri amb el Senglar,
panera de Nadal, carnaval…
Aquest any hem participat per primera vegada a la cavalcada de reis amb una carrossa
Representació al Centenari de La Floresta
Organització de pressupostos participatius de l’AFA.
Representació de l’associació i Seguiment de reivindicacions i iniciatives de participació comunitària
Representació al Consell Escolar
Representació a la Coordinadora d’AMPAS
Representació als Consells de barri de Les Planes i de la Floresta i a la seva comissió educativa
Representació al Consell Escolar Municipal
Reclamació i seguiment a l'ajuntament pel manteniment de les instal·lacions
Demanda a SSTT d’explicacions pel fet que tenim la classe de 2on amb 28 alumnes inscrits.
Sol·licitud a SSTT de l’obertura d’una nova línea a 2on
Seguiment procés pressupostos participatius de Sant Cugat per defensar la inclusió de l’escola a la
proposta de carril bici per a totes les escoles públiques de Sant Cugat.
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4. Memòria d’activitat de les comissions durant el curs
2017/18
4.1 Comissió Mixta “Extraescolars i Esports”
Comissió Mixta formada per representant de Paidos (Jose, Maria per a casals d'estiu, Jan com a
coordinador d'extraescolars), ED de l'escola i la comissió d'extraescolars i esports del AFA.
Hi ha 3 reunions trimestrals entre Paidos i la comissió d'extraescolars del AFA durant el curs escolar 17-18.
Les integrants de la comissió durant el curs 16-17 no continuen en la mateixa en el present curs designantse una nova persona com a representant de l’AFA. Per aquest motiu la labor de la comissió per part del AFA
ha estat de seguiment del treball començat en el curs anterior (monogràfics, casals participatius) i de gestió
de contingències en la mesura del possible. En la línia de treball amb Paidos s'ha intentat introduir la visió
de gènere que semblava i sembla bastant absent malgrat el seu projecte propi Encoratja’t. Des de la
comissió entenem que per fomentar els entorns igualitaris els models a seguir (monitors i monitores)
haurien de ser sempre mixtes. S'ha fet molt recalcament en la matèria amb bona recepció d'ànim i verbal
per part de l'empresa però poca materialització real. Buscarem fórmules “originals” perquè les activitats
esportives no estiguin masculinitzades.
Seguiment i valoració d'activitats extraescolars:
1.-“Tradicionals”
Ja en la primera reunió a l'octubre de 2017 es constata que escacs, multiesport, ritmica i hip-hop no tenen
excessiu acolliment. Com hi ha un petit nombre d'inscripcions (3-4) s'incentiven aquestes activitats per part
de Paidos per aconseguir obrir els grups. La promoció consta de comunicacions via email, xat delegad@s i
jornades de portes obertes, sent aquesta última la que major resultat va oferir. Escacs i hip-hop es van
cancel·lar al no aconseguir el mínim d'inscripcions, multiesport 2n-4t es va fusionar amb iniciació esportiva
P5-1r i rítmica va arrencar amb grup propi i 6 inscripcions.
Els esports en segon cicle van aconseguir continuïtat en handbol, bàsquet i karate.
L'aposta del curs 16-17 per anglès com a extraescolar a un preu raonable va tenir bon acolliment en els
grups oferts P3-P4, P5-1r.
2.- “Monogràfics” (Oferts i impartits per famílies de l'escola).
Són un èxit en infantil i primer cicle on sembla que hi ha més connexió entre els grups que en segon cicle.
L'activitat “Fent Fang” (infantil/1er)va prorrogar com a monogràfic durant els 3 trimestres i en el curs 18-19
s'ofereix com a activitat extraescolar regular, ampliant 1 curs per donar continuïtat a l'activitat. “Explorem”,
una altra activitat oferta per a cicle infantil com a monogràfic durant tercer trimestre també aconsegueix
despertar l'interès de les famílies i se sumeixi a activitat extraescolar regular per al curs 18-19 en cicle
infantil.
L'activitat de “Costura” proposada en 1er cicle i 2n cicle no va quallar malgrat els esforços per part de
Paidos i de la comissió de donar-li difusió via digital i sobretot oferir 2 jornades de portes obertes.
Durant el curs es busquen més famílies amb ganes d'oferir monogràfics, sobretot enfocat a aquest cicle,
sense massa èxit.
En totes les reunions es recorda a Paidos que les activitats artístiques i creatives tenen molt bon acolliment
i que haurien de prevaler sobre les més tradicionals en la graella del curs 18-19.
Seguiment i Valoració dels Casals d'Estiu
- Casals tradicionals: 1r i 2n cicle: Seguint la línia de l'any passat a l'escola oferim un casal més econòmic
que el de la mitjana del municipi gràcies al foment de les activitats que utilitzen els recursos naturals de
l'entorn del centre. Un any més es gestiona que les famílies amb carnet de la piscina no hagin d'abonar les
sortides setmanals.
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No s'aconsegueix una gran afluència, les inscripcions són similars a les de cursos anteriors. Veiem que
sobretot en 2n cicle, les famílies i l@s propi@s alumn@s es plantegen el seu estiu amb casals molt
específics o directament prescindint del mateix.
- Casals participatius P3-1r: Es dóna continuïtat al projecte que va tenir un boníssim acolliment en el seu
primer any, augmentant inscripcions i oferint una setmana més que el curs 16-17. La fórmula de voluntariat
de les famílies en aquestes edats és un incentiu per l@s niñ@s de l'escola i fomenta el vincle entre les
mateixes i entre elles i escola. La temàtica triada aquest any per part de María va ser el cinema i es va fer
un excel·lent treball amb la selecció de les projeccions i activitats relacionades. Igual que en casals
tradicionals, el preu que s'ofereix és sensiblement inferior a la mitjana del municipi i ofereix el valor afegit
de poder participar de l'estiu de la canalla.
Després de la primera reunió del curs 18-19 el 16 d'Octubre de 2018 veiem que Paidos integra la línia
creatiu-artística en la graella oferint les següents novetats:
Teatre per a primer i segon cicle (1r-6i) amb molt bona recepció en el primer.
Sensibilització musical en infantil (P3-P5) amb poca receptivitat inicial, però després de les jornades de
portes obertes s'aconsegueix obrir grup i hi ha bon acolliment.
Fent Fang i Explorem en infantil es consoliden i dansa perd manxa.
Engonals 2n-6i no té bona recepció però es manté el grup inicialment.
Quant a activitats esportives veiem un repunt en rítmica que va en detriment de dansa (fins i tot en infantil
P3-P5), es tornen a fusionar els grups d’iniciació esportiva i multiesport i amb un nombre molt petit
d'inscripcions en handbol que fa perillar que es formi grup propi de cara a les competicions.
Karate, basquet i scooter es mantenen.
Es parla amb Paidos de rítmica i de la possibilitat de deixar d'oferir-la a partir de l'any 19-20 sense perdre la
continuïtat actual. S'ofereixen alternatives: atletisme, gimnàstica esportiva, ball esportiu. Tornem a
analitzar el gènere i l'esport i demanem jornades de portes obertes de cara a P4-P5 amb monitores i
monitors amb aquesta visió en ment per fomentar la desmasculinització de l'esport en general.
També se'ls demanen ofertes d'activitats extraescolars “en família” ja que creiem que és una manera de
connectar més a les famílies amb l'escola mentre s'aferma el vincle propi familiar.
Contingències
OMET
Al llarg del curs 17-18 l'ajuntament va informar a les AFA’s del municipi de l'imminent va canviar de model
de gestió de l'esport extraescolar que de moment realitza l’OMET.
Segons l'ajuntament aquesta oficina funciona d'una manera “alegal” (encara no hem aconseguit saber on
està aquesta alegalitat) que impossibilita la seva continuïtat com a gestora de l'esport a l'escola pública.
Hi ha hagut una gran revolada ja que des de l'ajuntament es va proposar que la gestió operativa associada a
les extraescolars esportives passés a titularitat de les AFA’s (contractacions, recaptacions quotes,
assegurances…). La intenció és que aquest canvi s'iniciés en el curs actual 18-19.
L'ajuntament va realitzar un esborrany amb la seva proposta de gestió i l’AFA la Floresta la va rebutjar
íntegrament. Vam entendre que era una privatització encoberta i que donant a les AFA’s aquesta potestat
es generarien situacions de desigualtat depenent dels recursos econòmics de les famílies de cada centre,
cosa que no té cabuda a l'escola pública.
Assistim a dues reunions en ajuntament i a una reunió de AFA’s de Sant Cugat per posar en comú les
nostres postures. Davant el poc quòrum per part de les mateixes l'ajuntament ha posposat l'entrada en
vigor d'aquest “Conveni”.
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4.10 Pressupostos participatius de l’Afa
Aquest projecte, aprovat en assemblea consisteix a
trobar entre tots i totes les millors idees en què
invertir part del superàvit que ha acumulat l'AFA els
darrers anys, per a què esdevinguin projectes
concrets que contribueixin a millorar l'escola i
l'activitat educativa que s'hi duu a terme
Objectius:
La filosofia del Pressupost Participatiu és la de recollir
idees per complementar, ampliar i millorar els
recursos de què disposa l’escola. No són un mitjà per
compensar les deficiències econòmiques que venen
donades pels ajustaments pressupostaris de
l’administració.
Qui pot presentar projectes?
● Qualsevol persona o grup de persones
vinculades directament a l'escola. Així poden
presentar un projecte membres d'una família, un grup
d'infants, docents, monitores...
● Des de l'escola, es treballarà el projecte amb
els infants, de manera que en sorgiran tres propostes,
una per cicle (petits, mitjans i grans).
Dotació pressupostària:
El pressupost de tot el procés participatiu s’estableix en un màxim de 15.000 euros (IVA inclòs).
Per tal de donar cabuda a projectes de diferent tipologia, es defineixen tres categories segons despesa
màxima per projecte:
● Projectes Petits: fins a 800€/projecte. S’hi destina una despesa total de 3.000€.
● Projectes Grans: de 801 fins a 4.000€/projecte. S’hi destina un total de 9.000€.
● Projectes específics per la Sala d’actes: fins a 3.000€ en un o més projectes.
Resultats:
● Projectes Petits: es presenten 16 projectes, dels quals 7 surten seleccionats
● Projectes Grans: es presenten 12 projectes, dels quals 4 surten seleccionats
● Sala d’actes: es presenten 6 projectes, tots ells s’executen ja que no superen el màxim.
Els projectes són presentats majoritàriament per l’escola i l’espai migdia, set venen de famílies i dos
externs.
Votacions:
Cada família pot votar a tres projectes per infant de petits i tres de grans. Es recullen 63 votacions de
famílies.
Execució:
Alguns dels projectes han estat executats, altres es faran durant el curs 2018-19. Altres, per la seva
complexitat tècnica, estan parats esperant aprovació de l’ajuntament (tirolina i cabanes als arbres).
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4.3. Comissió Mixta “
Espai migdia”
Comissió mixta composada per la direcció de l’escola, dues representants de la Junta de l’AMPA, una /dues
representants del "grup de treball de l'espai migdia de l’AFA" i dues representants de l’empresa proveïdora
Pam i Pipa.
Durant les reunions de les Comissions d’Espai Migdia s’han treballat les següents temàtiques:
● Seguiment i resolució de queixes relacionades amb l’alimentació
● Seguiment i resolució de queixes. Anàlisi i resolució de conflictes a l’espai migdia
● Anàlisi i propostes per canviar les dinàmiques del patis
● Proposta a PIP d’Incorporació del galliner en projecte educatiu de migdia i designació d’un
responsable de l’espai dins el personal de PIP.
● Integració del galliner al projecte pedagògic de l’espai migdia.
● Seguiment econòmic i contractual del servei
● Seguiment recursos humans
● Supervisió general
Grup de treball de l’Espai Migdia de l’AFA:
L’objectiu és presentar propostes de les famílies en l’àmbit de l’alimentació o el lleure. Aquest any s’ha
continuat amb la implementació de les propostes presentades i aprovades més destacades relacionades
amb l’alimentació (reducció proteïna animal) i amb el lleure ( que els infants puguin dinar a l’exterior: al
tercer trimestre, on cada dia de la setmana un dels cursos ha dinat al pati).
Tanmateix s’ha treballat activament per una major coordinació en el galliner.
També s’ha començat a implementar una millor racionalització del menjar, per evitar malbarataments
innecessaris, i es vol crear una continuïtat en aquesta feina, per tal de reduir dràsticament els excessos del
menjar i conscienciar els infants d’aquest fet.
Durant l’estiu, una monitora ha realitzat una formació de vetllador per tal de millorar la qualitat en
l’atenció als diferents infants amb NEE, que tenim al centre en l’horari del menjador.

4.4 Comissió Mixta “Aprenentatge en comunitat”
Comissió creada el curs 14-15. És l’única comissió, juntament amb la del projecte “Endinsa’t a la lectura”
formada per famílies i mestres, a més de representants de l’equip directiu. Té per objectiu enfortir el lligam
entre famílies i escola i treballar plegats per una educació d’èxit per a tots i totes, basada en la participació
de famílies diverses, l’aprenentatge a través del diàleg, la creació d’un clima inclusiu i l’obertura al barri.
Arrel de la diagnosi conjunta feta el curs 15/16 es va decidir treballar en 3 línies estructurals: i) suport al
canvi metodològic; ii) Adequació d’espais a les noves metodologies; i iii) millora de la comunicació escolafamílies; i 3 projectes temàtics: i) Cicles infantil i mitjans: Potenciar hort, bosc i galliner com a recurs
educatiu; ii) Cicle de grans: Treballar les TIC (taller edició vídeos i suport al blog de l’escola) i l’anglès i iii) Tot
els cicles: Suport a la lectura (a través de l’endinsa’t i la comissió biblioteca)
Un dels objectius principals de la comissió és debatre temes educatius per a possibles col·laboracions que
s’acaben materialitzant en el treball d’altres comissions (migdia, festes, bricolatge, endinsa’t...) o que
executa directament l’escola.
Durant el curs 2017/2018 s'ha dut a terme una sola reunió d’avaluació de l'estat dels grups de treball que
funcionen independentment:
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Grup de treball de “divulgació noves metodologies”, amb 2 línies: i) enregistrament en vídeo d’activitats
innovadores a l’aula per divulgació a les famílies. S'ha iniciat l'activit
l'activitat
at però no s'ha finalitzat. i ii) Cicle de
xerrades. Per una errada burocràtica es va perdre la subvenció i no s'ha pogut dur a terme.
Grup de treball de "co-creació
creació d’espais”, des d'on mestres i famílies han elaborat el llistat de demandes per
a millorar els espais de l'escola que s’executen el dia del bricolatge.
Grup de treball de “comunicació” famílies -escola. Inactiu aquest curs.
La reunió es va aprofitar per tractar l'enfoc de la festa de carnestoltes d'aquest any.
Cal trobar algú que dinamitzi aquesta
esta comissió i estiri els grups de treball.

4.5 Comissió de “Festes”
Nota: El balanç econòmic de cada activitat es pot consultar al balanç general de l‘AFA.
●

Gimcana “Un tomb per laa Floresta” - Enxarxa’t (27/05/2018)
Inscripcions: 180 (menys que al curs passat)
Participants finals: 160 en 17 equips + 25 organitzadors del Cau,
Centre Obert, AFA, Olímpic i comissió de barri.
Número de proves: 24
Es valora que va haver menys participació que d’altres anys, eren uns
caps de setmana amb moltes activitats,, i això provoca que la gent no
arribi a tot. A nivell de barri va coincidir amb l’activitat familiar del
Mussol. Es debat sobre la necessitat de coordinació de les activitats.
La utilització de l’espai del darrera va ajudar a que totes les activitats
es veiessin esponjades i sense cues. Hi va haver gent que només va
participar de la festa Holli.
El canvi de la ubicació del bar es considera positiu. Es va utilitzar
l’assegurança de l’Olympic i la farmaciola del centre obert.

Millores a tenir en compte per
er l’any vinent:
- Més difusió
- No calen tantes proves
- No grapar els tiquets, ja que va portar a confusions
- Speaker podria introduir consignes durant la jornada
- Va faltar el logo de la comissió educativa en el cartell
- El cau planteja millorar la difusió a les famílies del cau
- Demanar pressupost per la cursa d’orientació
- Cal tenir en compte totes les instàncies que s’han de presentar: pavelló, equip esportiu, ús espai
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●

Dia del bricolatge (22/10/17)
Organització: Comissió Bricolatge - Comissió de mares i pares
delegats - Escola
És un dia en què mares, pares, mestres i alumnes col·laboren
desinteressadament per millorar l’escola. La jornada s’organitza
conjuntament entre les/els mares/pares delegats/des de curs i el
professorat de l’escola.
També es van
n fer dos paelles per dinar plegats un cop acabada la
feina.
Els beneficis del bar i de la venda de pastissos i postres van ajudar a
cobrir les despeses de la paella.

●

Carnaval (09/02/18)

Organització: Comissió de festes – Associació Senglar Cultural
La festa del barri de La Floresta es va celebrar per sisè any als patis de
l'escola amb la intenció d'apropar l'escola al barri. La festa va tenir
dues parts, una dins l'horari lectiu oberta a les famílies on es va
organitzar una rua des de l’escola fins
ns a la carretera. Hi van venir
famílies disfressades, la valoració de les famílies va ser molt bona, des
de l’escola els va semblar una mica complicat.
A la tornada, es va seguir la festa al pati de l’escola, i es va obrir a la
resta del barri. Es va oferir
rir xocolatada amb coca i llimonada. La
llimonada va ser una petició de la canalla, però no va tenir gens d’èxit.
Es va celebrar un concurs de disfresses dirigit pels alumnes de sisè i
l’espai migdia.
Es va contractar un mag, que va arribar amb força retard,
ret
fet que va
espatllar una mica la festa.
Hi va haver un ninot Carnestoltes, realitzat pel centre obert que es va

cremar com a final de festa.
Només quatre famílies, la majoria organitzadores de la festa, es van quedar a netejar.
●

Festa Intercultural (06/05/18)

Organitza: Comissió de festes
Aquest any va ser una festa intercultural passada per aigua, fet que ens va fer traslladar
traslladar-la a la sala d'actes
de l'escola i va fer que algunes de les activitats programades es veiessin suprimides o modificades. Tot i així
va tenir molta afluència de gent: més de 300 persones van gaudir de la 4a edició de la Festa Intercultural,
assolint un dels principals objectius: compartir amb l’escola i els barris la gran riquesa de cultures i valors
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que tenim com a la comunitat
itat educativa.
Enguany els infants van poder participar en diferents tallers: pintacares, massatge japonès, mandales,
trenetes africanes, graffiti... Mentres es gaudia d’una mostra
cultural i gastronòmica de l’Iran, Colòmbia, India, Anglaterra, Cuba,
Holanda,
anda, Brasil, Argentina, Senegal, Alemanya i Catalunya.
També hi va haver diferents actuacions d’arreu del món: danses
polinèsies, hip hop, flamenc, danses afrocaribenyes, zumba i
danses de l’Índia, bollywood i bhangra.
Com a final de festa, es va gaudir d’una paella vegetariana, que a
diferència de l’anterior es va realitzar a la cuina de l'escola, per
evitar la pluja.
La festa va permetre que els participants s’enriquissin de les
diferents formes de percebre i concebre la diferència en la
quotidianitat. Destacar el gran civisme, la gran tasca dels voluntaris
i voluntàries i l'entusiasme de la gent que encara plovent van per
fer possible una festa tan esplèndida.

●

Festa de final de curs (15/06/18)

Organitza: Comissió de festes – Comissió de mares i pare
pares delegades
Un any més la comunitat educativa es va trobar per celebrar la tradicional festa de final de curs. Vam poder
compartir balls i cançons treballades pels infants, sopar, ballaruga i gresca. L’organització de la festa ha
estat possible com sempre gràcies a moltes famílies que han participat, dissenyant i muntant la decoració,
fent torns al bar, fent donació de material, posant i traient taules, netejant, etc… tot coordinat per la
comissió de festes de l’AFA i per les mares i pares delegades. Sense oblidar al professorat i la seva
implicació en el desenvolupament de la festa. Un any més, les taules i les cadires van ser cedides per
l’ajuntament.
●

Acampada de solstici d’estiu (09/06/18)

Organitza: Comissió d’acampada
Per quart any s’ha celebrat l’acampada
’acampada familiar a l’escola.
Es van muntar més de 20 tendes i 3 caravanes a l’escola i
després del sopar, tots junts vam gaudir d’una estona de
riures amb un pallasso ofert per l’empresa LA GRESKA, donat
que per carnaval, el seu espectacle va fallar, i aquest cop va
ser un èxit d’activitat.
En total vam comptar amb 87 inscrits que van gaudir d’un bon
esmorzar, invitació de l’AFA.
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4.6 Comissió de sisè
Formada per les famílies de sisè. Els objectius de la comissió són:
● Aconseguir autofinançament per la cobertura de les despeses de les colònies de 6è.
● Cohesionar els grup de pares, mares i tutores de sisè.
● Visualitzar el projecte de sisè dins la comunitat educativa i als barri de la Floresta i les Planes .
● Afavorir accions dins del centre escolar però també anar creixent comunitàriament, implicant-nos
en els projectes del barri de la Floresta i les Planes.
Activitats desenvolupades:
● Paradeta artesania i pastissos festa fi de curs 16/17.
● Cinefòrum en l'acampada.
● Reunió de famílies per compartir fons de finançament i principis compartits.
● Organització de Castanyada a la Floresta (28-10-2017) I paradeta de l'AMPA.
● Mercat de puces va haver 21 paradetes, a més es va organitzar un parada amb artesania, cafè,
infusions, bikinis i pastissos.
● Tallers al migdia d'artesania per produir material per la paradeta d'artesania i pastissos al festival
de Nadal de l’escola.
● Paradeta d'artesania de Nadal.
● Participació en la Fira Santa Llúcia a la Floresta.
● Organització de la Xocolatada a la cavalcada de Reis del barri el 5-1-2018
● Paradetes de pastissos els divendres (de gener a maig).
● Paella de germanor a l'escola i reunió posterior per a acordar la proposta del ball fi de curs entre
tots i totes.
● Venta de Roses en Sant Jordi.
● Assaig de ball fi de curs.
● Instal·lació de l'equip de so de la festa de fi de curs.
● Ball de fi de curs.
● Sopar el dia de la festa.
● Sopar de comiat (infants, mestres, monitores i demés personal de l’escola i migdia).

4.7 Comissió “Galliner” i Comissió “hort”
Són 2 comissions independents formades per totes les famílies que volen col·laborar al manteniment
d’aquests 2 recursos pedagògics de l’escola i/o suggerir noves activitats relacionades. El galliner és
responsabilitat de l’AFA.

4.8 Comissió de famílies delegades de curs
La comissió disposa d'una 12ena de famílies delegades de curs que assisteixen, dins les seves possibilitats, a
les reunions de Junta Oberta d'AFA. Conformen el canal principal de comunicació entre famílies i AFA i
direcció/professorat, i coordinen tota la feina a realitzar en jornades com la del bricolatge, en la difusió
d’informació general o específica per cada curs. També animem a la participació de les famílies en les
diferents activitats i actes de l’escola, i del barri.
Durant el curs s’han realitzat les següents reunions:
Famílies delegades amb equip directiu (3 reunions/1 per trimestre):
13 de desembre
21 de març
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9 de maig
Famílies delegades amb Pam-i-Pipa (3 reunions/1 per trimestre)
20 de desembre
28 de febrer
23 de maig
A les reunions cada curs exposava les seves inquietuds o propostes de millora per tal de cercar alternatives
o pensar possibles solucions. Dins de les reunions amb equip directiu, aquest any cal destacar que en una
de les reunions s’ha realitzat un canvi, a petició de l’equip directiu, per tal de canviar les dinàmiques de les
reunions, mostrant els espais i les activitats que realitzen les criatures a l’escola durant el seu horari lectiu.
Han organitzat i donat suport en moltes de les activitats realitzades a l'escola per part de l’AFA: Dia del
Bricolatge, paneres de Nadal, Xocolatada de Carnestoltes, festa intercultural i la Festa fi de curs.

4.9 Comissió Biblioteca Oberta
Formada per famílies que atenen rotativament la biblioteca una tarda a la setmana durant 1,5 hores.
Durant el curs 2017-2018 s’ha obert la biblioteca
durant el tot el curs, tot i que el voluntariat s'ha
cobert només amb 3 persones. L’obertura ha
estat els dimarts de 16:30 a 18:00. La biblioteca és
atesa per mares i pares voluntaris, amb servei de
lectura i préstec de llibres.
Per inaugurar la temporada, es va organitzar un
contacontes juntament amb un taller per
preparar la mascota dels pressupostos
participatius de l’Afa.
L'afluència de famílies ha millorat respecte anys
anteriors i es valora ampliar un dia més de cara al
proper curs, gràcies a nou voluntariat interessat dels grups de grans.

5. Representació de l’Associació en iniciatives del barri i
municipals durant el curs 2017/2018
5.1. Coordinadora d'AMPAs
La coordinadora d'AMPAS ha estat realitzant reunions plenàries mensuals en què s'han abordat diversos
temes, si bé els temes que més s'han treballat han estat:
● Conveni d'activitats extraescolars esportives que ha proposat l'ajuntament de Sant Cugat: L’AFA ha
mostrat el seu rebuig a aquesta iniciativa. Des de la coordinadora s’ha proposat demanar a
l’ajuntament la modificació del conveni, però l’AFA no ha recolzat la proposta. Normalment el nou
conveni es signarà el proper curs, per tal d’aplicar el curs 2019-20.
● S’ha fet un recull d’obres pendents a totes les escoles, per tal de demanar de manera conjunta la
seva execució a l’ajuntament.
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5.2 Consell de Barri de les Planes
Aquest any al Consell de Barri de Les Planes hem aconseguit que tots els grups politics (menys C’) signin un
document mostrant el seu compromís a la continuïtat en el temps del transport escolar (una fórmula per
mirar de garantir que possibles canvis futurs de govern no afectin la continuïtat del servei).
Fins ara, l’Esplai del Casal Infantil de Les Planes iniciava la seva activitat a les 17h00. S’ha fet una petició per
tal que el casal reculli els infants a la parada del Bus a les 16h45. De moment han posat impediments, però
continuarem insistint-hi

5.3 Consell de Barri de la Floresta
La representant de l’AFA ha desenvolupat les tasques pròpies del seu càrrec, com a aspecte a millorar, cal
reforçar la comunicació entre la representat de l’AFA al plenari del Consell de Barri i la junta.
Participació en les reunions de seguiment del pacte per la convivència.

5.4 Comissió educativa del Consell de Barri de la Floresta
Durant aquest curs la representant de l’AFA ha donat suport i col·laborat en l’execució, seguiment i difusió
de 3 projectes: i) la creació participativa del nou Consell d’Infants de la Floresta, ii) la posada en marxa del
Casal de Joves de la Floresta (s’ha fet pressió perquè es complissin els acords en relació a la contractació de
la dinamitzadora del casal 12-17 anys, que finalment va obrir el mes de juny al soterrani del CSS esperant la
reforma del local definitiu), iii) la realització de la Gimcana “un tomb per la Floresta” sota el lema Enxarxa’t,
amb participació de les diferents entitats educatives del barri.
Aquest curs, s'ha iniciat una nova línia de treball liderada per l'AFA, en relació a la defensa d'una escola
pública de qualitat i de barri, que, amb el suport de la comissió, s'ha fixat com a objectiu denunciar i
treballar per millorar la política de matriculació a la ciutat i els seus efectes al barri.

5.5 Coordinadora d’entitats El Senglar
Com a AFA s’ha continuat participant, com els darrers anys en l’organització de la Castanyada i la
xocolatada de reis.
Aquest curs també hem participat en l’organització de la cavalcada de reis. Entre les famílies, hem construït
una carrossa de temàtica Bollywood decorada amb elefants que es van fer en un taller previ obert a
alumnes de l’escola.
El dia de la cavalcada es va organitzar un taller de fanalets obert a tots els infants del barri. Va ser un èxit!
Es van fer més de 150 fanalets.
Els infants de les famílies que van participar en l’organització, van poder pujar a dalt de la carrossa i així
acompanyar tots plegats la cavalcada. Les alumnes de Bollywood del casino, van fer diferents espectacles
durant el recorregut.
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5.6 Pressupostos participatius a la Floresta i Sant Cugat
Enguany, l’AFA no ha presentat cap proposta als pressupostos de barri.
En el procés dels pressupostos participatius de Sant Cugat, des de l’AFA es va fer una queixa directa a
l’ajuntament de Sant Cugat, doncs una de les propostes presentades era “Carril bici a totes les escoles
públiques” tot i que l’escola de La Floresta quedava exclosa del projecte.
Es va presentar una instància i dos membres de la junta van assistir al ple on es va portar la queixa. També
es va assistir a una entrevista de CugatTV.
L’ajuntament no va incloure l’escola dintre del projecte, sinó que va modificar el projecte.

5.7 Centenari de la Floresta
La representant de l'AFA a la comissió del centenari ha coordinat les propostes relacionades amb l'educació
i consensuades amb l'escola i la comissió educativa del consell de barri:
- Treballs temàtics sobre el centenari amb els infants de l'escola.
- Elaboració d'un llibre d'història infantil amb textos i il·lustracions realitzades pels infants.
- Organització d'una edició temàtica de l'enxarxat dedicada al centenari, amb jocs d'època.
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