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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
famílies de l’escola associades. L’AFA és l’espai on les famílies 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 materials que beneficien tot l’alumnat de l'escola.
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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 realitza com a mínim

una assemblea general a l’inici del curs. Es poden convocar assemblees extraordinàries si
hi ha alguna pressa de decisions important per l’associació i si es sol·licita per part de més
del 10% de les famílies associades.
2. Junta Directiva: formada por presidència, tresoreria, secretaria i vocalies.
3. Juntes Obertes: reunions amb periodicitat variable on es debat i es prenen les decisions

sobre diferents temes prèviament consensuats en l’ordre del dia.
4. Comissions de treballs:

● Comissió biblioberta
● Comissió festes
● Comissió comunicació
● Comissió d’Espai migdia
● Comissió Extraescolars
● Comissió sisè
● Comissió hort
● Comissió feminista
● Comissió mobilitat
● Comissió Bricolatge
● Projecte famílies delegades
● Projecte famílies nouvingudes
● Projecte revista
5. Gestió de serveis:

● Servei de migdia. Pam i Pipa
● Servei d’extraescolar, acollida matí i tarda i casals d’estiu. Paidos Fundació Esplai
6. Participació al barri:
●

Coordinadora d’entitats El Senglar Cultural
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●

Consell de barri a La Floresta i Les Planes

●

Comissió educativa del Consell de barri

7. Participació al municipi:
●

Coordinadora d’AFA’s de Sant Cugat

●

Consell escolar municipal

●

FaPaC

En l’assemblea del 28 de Octubre de 2019 va dimitir la Junta del curs anterior i es va votar la junta
del curs 2019 – 2020. S’escull la nova Junta amb 17 vots a favor / 0 vots en contra / 0 vots
abstencions:

Presidenta: Ana Rivero
Tresorer: Carlos Ordàs
Secretaria: Lidia Manguán
Vocal: Marion Guillon
Vocal: Laia Pedrós
Vocal: Núria Escolar

L’associació compta amb una secretaria que realitza funcions tant de secretaria de l’associació
com ara l’atenció a les famílies, gestió dels rebuts de l’associació, tasques administratives i
comptables, balanç mensual i anual, relació i col·laboració amb l’empresa que porti les activitats
extraescolars i espai migdia.

2.Objectius de l’AFA pel curs 2019/2020
Entenem l’AFA com a una oportunitat de transformació i millorament de l’educació pública. L’AFA
és l’espai on les famílies contribuïm, amb la nostra participació, en la formació de una ciutadania
més solidària i conscient en les seves relacions amb la resta de companys i companyes i amb al seu
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entorn.
La Junta electa no té una sola figura de presidència en el seu funcionament i operativa, serà una
presidència coral, malgrat tenir aquesta figura ja que és necessària a efectes legals i
administratius. Per treballar d'aquesta manera i tenint en compte que els nostres recursos humans
fonamentals es basen en el voluntariat, la Junta electa va marcar un objectiu transversal comú a
les cinc línies estratègiques pel curs 19-20: La comunicació.
Les 5 línies estratègiques proposades per la junta directiva de l’AFA pel curs 2019/2020, foren:
1.-Dimensionar i Optimitzar l'estructura de l'AFA : Perquè l'associació pugui perdurar en el
temps, necessitem una estructura clara, capaç d'executar les funcions necessàries de manera
eficaç i senzilla.
2.-Dinamització de l'associació: Necessitem millorar la nostra funció d'enllaç entre
famílies, i famílies-escola, les comunicacions no ressonen i les famílies del centre no tenen cap
vincle real amb l'associació, són usaris i usuàries, no part d'aquesta. Aspirem a canviar aquest
sentiment entre les famílies perquè passin de ser "clients" a ser actors en la creació de la seva
comunitat educativa local.
3.-Introduir i afermar la mirada de gènere en Junta Directiva i entre les famílies de
l'escola: La comissió feminista ens proposa objectius concisos i complets per al curs 2019-2020 i
des de Junta volem incloure en les nostres línies mestres la mirada de gènere, compartint els
objectius del projecte.
4.-Donar continuïtat a les línies d'acció basades en el "municipalisme", el
medioambientalisme i la lluita contra les desigualtats socials en la gestió de l'AFA: Entenem
l'AFA de l'escola com un element integrador dins del barri, dins de les nostres capacitats donar
suport, difondre i col·laborar amb les propostes dels agents municipals que entrin dins de les
nostres línies estratègiques. Continuar donant suport a projectes amb l'eix mediambiental i
humanitari clar i difondre'ls entre les nostres famílies.
5.-Defensa de l'escola pública, gratuïta, universal i catalana: Seguiment dels moviments
polítics a nivell municipal, provincial i estatal. Buscar representacions si no n'hi hagués en diferents
agents de la comunitat educativa. Donar suport i difusió dins de les nostres possibilitats a possibles
actes, mobilitzacions i informacions rellevants en qüestions d'educació pública.
Els objectius definits i aprovats en Assemblea es poden trobar a l’Annex I al final de aquesta
memòria.

5

3. Memòria d’activitat pròpia de la Junta 2019/2020

Convocatòria i dinamització dels òrgans de participació marcats segons els estatuts
Assemblea General Ordinària

28 Octubre 2019

Reunions Junta Directiva

4 Reunions

Reunions de Junta i Equip directiu

7 Reunions

Seguiment de la gestió econòmica de l’Associació i dels serveis contractats
Seguiment del contracte amb Pam i Pipa
Seguiment del contracte amb Paidos Fundació Esplai
Seguiment de les funcions de secretaria
Comptabilitat i contracte d’assessorament fiscal

Manteniment i millora dels Canals de comunicació de l’Associació
Actualització i dinamització de la pàgina web de l’Associació

Dinamització i/o seguiment de comissions i activitats
Participació en les diferents Comissió existents en curs 19-20.
Seguiment del projecte: famílies delegades, famílies nouvingudes, Transport especial L4,

Representació de l’associació i Seguiment de reivindicacions i iniciatives de participació
comunitària
Representació al Consell Escolar
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Representació a la Coordinadora d’AFAS
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

Excepcionalitat per crisi sanitària COVID19
Des de la suspensió temporal de les activitats escolars a l’inici del mes de abril de 2020 i degut a la
seva pròrroga fins el final del curs escolar 19-20, les gestions per part de la Junta van ser
essencialment de contenció dins dels nostres àmbits d’actuació.
Trobareu més detall, en la part de la memòria destinada a les comissions.

BALANÇ ECONÒMIC DE L’ASSOCIACIÓ (EN ANNEX II)
4. Memòria d’activitat de les comissions 2019-20
4.1 Comissió Extraescolars i Esports
Comissió Mixta formada per representant de Paidos (Jose, María per a casals d'estiu, Jan com a
coordinador d'extraescolars), ED de l'escola i la comissió d'extraescolars i esports de l’AFA.
Hi ha 1 reunió trimestral entre Paidos i la comissió d'extraescolars de l’AFA durant el curs escolar
19-20.
Aquest curs ens van acomiadar del Jan com a coordinador de centre i van gaudir de l’Anna com
substituta fins al gener. El Joan va començar amb nosaltres com a coordinador i pel moment
continuarà amb nosaltres.
Aquest any 19-20 el cobrament de les activitats esportives que ofereix l’OMET es realitza en rebut
girat per Paidos i separat de la resta d’activitats extraescolars. No en tenim cap notícia del conveni
OMET en tot el curs, s’espera que es torni a parlar del mateix quan la situació sanitària es
normalitzi i quan l’ajuntament torni a publicar la licitació de gestió de l’Oficina.
Destaquem les següents dades:
- Oferim dotze activitats en tretze grups.
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-No s’han pogut dur a terme: G.Rítmica, Anglès P3-P4, Scooter, Anglès 2n a 4t, Circ. 3r a 6è
-Hi ha dotze inscripcions a l’acollida matinal, disset a l’esplai de tarda (17:45h).
-Les inscripcions es reparteixen en els següents àmbits: sis esportives, tres artístiques, dues
creatives i tres acadèmiques.
-Lamentem un any més que les activitats d’esport i ciència es troben molt masculinitzades amb les
excepcions de karate, bàsquet i explorem.
-Es consoliden les activitats artístiques i creatives que van començar oferint com monogràfics fa ja
3 cursos.
-Aquest any hem articulat una extraescolar nova per a pares i mares: batukada en horari de 19.00h
a 20.30h
El projecte pel curs 19-20 no es pot desenvolupar, no es poden realitzar les enquestes a l’alumnat
en matèria d’extraescolars per poder tenir en compte les seves inquietuds en l’elaboració de
l’oferta d’extraescolars.
Seguiment i Valoració dels Casals d'Estiu
Mitjançant la coordinadora d’AFAs es va aconseguir obrir els casals d’estiu en les escoles públiques
del municipi. Aquests casals impulsats per Paidos i coordinadora d’AFA’s van igualar la
programació oferida en totes les escoles amb un preu més social que en casals tradicionals. És per
això que aquest any no es va cobrar cap cànon per l’ús de la cuina durant l’estiu.
Es va aconseguir que les entitats i les gestores de lleure del municipi anessin totes a una per parlar
amb l’Ajuntament i oferir la municipalitat d’aquest nou model. L’Ajuntament no va acceptar la
proposta però van donar suport en temes de neteja i Epi’s a les escoles.

4.2 Comissió Espai migdia
Comissió mixta composada per la direcció de l’escola, dues representants de la Junta de l’AFA i
dues representants de l’empresa proveïdora Pam i Pipa.
⁃ Continuem amb iniciatives del curs anterior (18/19) i es valora positivament la participació de
l’alumnat.
- Els infants de EI3-EI5 tenen la possibilitat de rentar-se les dents, es fa una valoració positiva.
⁃ Al novembre es va fer una presentació/explicació de l’espai migdia (canvis, projecte,....) les
famílies d’infantil i PiP van valorar-ho positivament, malgrat no haver arribat a les famílies de
primària. Considerem que caldria anar fent quelcom similar periòdicament.
- S’ha introduït al menú el conill en forma d’hamburguesa.
- En quant al personal, a la cuina s’ha implantat el nou horari, 2 persones horari complert i una
mitja jornada. Hi hagut canvi de vetlladora; el número de monitors i monitores es manté.
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- S’han fet millores i reparacions a la cuina: canvi de marmita, neteja molt a fons, col·locació de
sòcol, reparació forn .... Continua faltant el pressupost de la cuina; així com algunes millores que ja
s’havien comentat: ampliació fogons, cablejat,etc.
- Al mes de març es va haver de comprar un rentadora nova que va arribar al juny.
- Finalment l’ajuntament ha instal·lat la pica al menjador!
- Han quedat projectes per fer, com ara l’elaboració de tovalló de roba per a cada infant,
preparant tallers diversos per a decorar-lo. Calia acabar de decidir com es faria la rentada.
S’havien demanat pressupostos per a comprar-los, i també s’havia valorat la opció de demanar-los
a l’inici de curs a les famílies.
-Un altre projecte que es volia engegar aquest curs és una mena de “Consell d’infants” intern de
l’escola; on representants de cada curs de 1r a 6è, quinzenal o mensualment, preparessin una
trobada-dinar amb la coordinadora de migdia i algun membre de l’ED per a tractar temes que els
preocupen, aspectes que voldrien millorar, etc. prèviament tractats a classe, tot compartint l’àpat
en un espai diferent al menjador.
-D’altra banda, el projecte de no llençar les mostres de menús diaris que cal guardar per a
inspecció, no s’ha pogut tirar endavant.

4.3 Comissió Comunicació
La comissió de comunicació te l’objectiu general de fomentar la convivència de tota la comunitat
educativa i la seva funció es la de habilitar els canals de comunicació entre família, escola i AFA.
Altre tasca important es la de donar suport a la resta de comissions de l’AFA per fer difusió de
tots els seus projectes buscant que totes les famílies estiguin i buscant la implicació de la resta de
famílies. Des de comunicació es gestiona i dinamitza el projecte de famílies delegades que es
considera un pilar important de la comunicació.
També gestiona La Revista, que va néixer fa dos anys amb la funció de fer participes als infants
dintre de comunicació.
Durant el curs 2019/2020 es vam plantejar revisar i millorar els canals ja establerts ja que hi van
detectar mancances i mal funcionament.
1. La primera dificultat amb la que ens trobaven es que sovint es famílies no tenen clar quins
espais son responsabilitat de l’AFA i quins de l’escola. Això generava preguntes i correus creuats
que anaven dirigits a destinataris erronis.
 La solució ha estat un treball conjunt amb l’escola sobre els canals comunicació. El
confinament va aturar la feina, ja estaven tots els continguts però calia donar forma. A
l’estiu es va fer possible enllestir una infografia dels canals de comunicació que creiem que
orientarà a les famílies. Aporta informació sobre que gestiona l’AFA i que gestiona l’escola.
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Ha tingut una bona rebuda i a mida avanci el curs veurem si funciona.

2. Dintre del projecte de famílies delegades es fa servir un xat on participem totes les famílies
delegades de cada curs i una persona moderadora/intermediari/ conductora del grup que forma
part de l’AFA. Com ja hem mencionat anteriorment es un pilar important de comunicació:
AFA

Famílies
delegades

famílies escola

Les dificultats detectades son:
 La gran quantitat de informació que enviem a traves d’un únic canal, principalment:
- informació de AFA pròpiament dita (reunions, organització de festes, participació en
projectes, comissions, etc)
- recordatori o recolzament de diferents informacions de l’escola, aquest ha sigut de gran
rellevància durant el confinament.
- Informacions a les famílies de l’espai Migdia
- Informacions, comunicacions de barri, Les planes i La Floresta. Son informacions de caire
gratuït i que fomenten la participació de les dinàmiques que es du a terme a la nostra
comunitat.
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-

Informacions, comunicacions de les diferents AFAS del Vallès, així com de la coordinadora
d’AFAS de Sant Cugat i FAPAC.

 Solucions :
-

-

-

La creació de dos xats de comunicacions
1. xat de famílies delegades per comunicats únicament del funcionament de l’escola.
2. xat de difusió per comunicats fora del funcionament de l’escola.
Recuperar la web de l’AFA com mitja de comunicació
Homogeneïtzar els textos de les informacions compartides i en la mida de lo possible
acompanyar d’imatge, limfografia i ampliar la informació en la web
Apoderar i implicar a les famílies delegades, a traves de reunions conjunta amb AFA i
equip directiu de l’escola, on es comentarà les funcions i espais de les famílies delegades.
Aquesta reunió estava pensada per l’any passat però el confinament no ens va permetre
realitzar- la i s’ha fet amb el grup de delegades de l’any 2020/21.
Aportar documentació i informació a les famílies delegades per aconseguir que elles siguin
coneixedores del funcionament de l’AFA i escola per ajudar als seus grups.

3. A principis d’octubre i gràcies a la Maika la WEB del AFA esta pràcticament recuperada. Falta
posar-la en funcionament per que es converteixi en una peça clau en la nostra comunicació, on
cada comissió podrà informar a totes les famílies dels projectes i així dotar de transparència a
l’associació.
Conclusions:
Semblava que seria un any perdut per la comissió de comunicació pel COVID-19 i la pèrdua de
persones dintre de la comissió però gracies a les noves incorporacions pràcticament tots els
objectius s’han assolit a expenses de terminar de portar a pràctica i avaluar el nou funcionament.
4.En referència a La Revista durant el curs 2019/2020 només es va poder publicar un número de
los tres plantejats ja que el confinament no va donar l’espai i energies per continuar. Tot I així va
tenir molt bona rebuda I actualment varies famílies s’han interessat per la continuïtat del projecte.
Per el proper any ens plantegem dos anuals.

4.4 Comissió Festes
La Comissió de festes del AFA organitza, participa, dinamitza les festes de l’escola i col·labora amb
les festivitats del barri.
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Aquest any, degut a la situació actual, no s’han pogut celebrar: Festa intercultural, Sant Jordi,
Festa de Final de curs i l'Acampada.
Carnestoltes 2020 ( Organitzada entre el Senglar Cultural i AFA, Col·labora l'Espai Jove, centre
obert de La Floresta)
Data: Divendres 21 de febrer
Horari: 16:30 a 19h.
Aquest any la temàtica estava relacionada amb els noms de les classes i es motiva el “handmade”
amb materials reciclats als alumnes. L’escola i l'Espai Migdia proposen realitzar tallers de
disfresses en l’espai migdia durant la setmana.

Cap a les 16:30 hores va començar la festa a la pista de basquet. Es van realitzar tallers de
disfresses i pinta cares, i es van posar dos photocall perquè les famílies es poguessin fer fotografies
i es va repartir la xocolata per tothom! ( També sense gluten).
Vam comptar amb l’actuació de Dj’s Dinky & Matthew Styles, una família de l’escola que van
amenitzar amb música tota la tarda, i vam ballar amb la Cucafera i el Drac xinés.
Com no podria ser d 'un altre manera, els ex-alumnes de l’escola van presentar l’acte i van fer el
Lliurament del premis del concurs de disfresses. Aquest any, tenim Premis Júnior/alumnes:-Premi
Planetari júnior ( Millor ús dels materials reciclats), -Premi millor Personatge històric júnior, -Premi
Revelació júnior ( originalitat), -Premi Simpatia júnior( Ball, actituds..) i per les
famílies/adults: Premi Planetari , Premi personatge històric, Premi millor comparsa, Premi
simpatia. Trofeus per la categoria Junior i fruites i verdures, a la categoria familiar i adults.
A les 18:45h, va tindre lloc la crema del Rei Carnestoltes (fet per l'Espai Jove) i va ser al “Pati de la
cuineta”, ja que l'Ajuntament de Sant Cugat no ens va proporcionar la xapa de seguretat i l’equip
responsable de la crema així ens ho va proposar.
I a les 19 hores es tanca el servei de bar i comencem a netejar per equips. L´AFA es conscient de la
protecció del medi ambient i potenciem el reciclatge.
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Es va preparar xocolatada i melindros per 300 persones. Van participar moltes famílies a traves de
la comissió de festes i es van omplir fàcilment les graelles de voluntariat.
Es va fer difusió de la festa, a traves de la comissió de comunicació publicant nota de premsa al
TOT SANT CUGAT, El Cugatenc, Cugat.cat. i es van repartit cartells per La Floresta i Les Planes
convidant al barri a la festa. I es va convidar al CAU de La Floresta, Centre Obert, Espai Jove, i exalumnes.
Al bar del AFA va vendre tot l’estoc de begudes, bikinis i fruita.
Conclusions:
Des de la Comissió de Festes valorem molt positivament la festa, i com sempre la clau es la
participació de les famílies, i l’organització dins la comissió i comunicació amb l’escola.
Aquest any, l’actuació va ser de franc, Dj’s Dinky & Matthew Styles ( Pares i família de l’escola)
però es va tindre que llogar un equip de so, transport i tècnic de so.
Els tallers i el ball de la cucafera i el Drac, va agradar molt a petits i grans.
El cartell també va ser creat per una mare de l’escola.
Bona rebuda l’horari proposat de 16:30 a 19H.

4.5 Comissió feminista
La comissió feminista de l’Escola es una comissió integrada per a famílies. Actualment no hi ha cap
persona de la Junta dins d’aquesta.
Durant el curs 19-20 van començar amb la recollida de dades per donar una imatge fixa de la
corresponsabilitat en la nostra escola. Van obtenir dades de quin membre de la família es fa càrrec
de l’entrada i sortides de l’alumnat i a vegades d’urgència (trucades per malaltia per part de
l’Escola). També de la implicació dels diferents membres de les famílies en els actes que tenen lloc
a l’Escola com els concerts de Nadal.
Degut a la COVID19 no es va finalitzar aquest projecte.
També van posar en marxa un projecte pel 8M, fer un homenatge a les dones importants de les
famílies: L'objectiu d'aquesta activitat era doble: d'una banda, propiciar que a casa es parli de la
història de les dones de la família, i de l'altra, visibilitzar-les en un espai públic.
Es va demanar parlar amb l’alumnat d’aquestes dones, buscar fotografies, recordar aquelles dones
que van marcar la família
El resultat es va gaudir uns pocs dies a l’escola:
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Es va reunir gairebé 200 fitxes, tot un èxit, hi havia àvies, besàvies, tietes i sobretot mares!

4.6 Comissió sisè
Es una comissió formada per les famílies de sisè ja que el l’últim curs es un curs molt decisiu per
als infants i les seves famílies. Per una banda organitzem, dinamitzem i col·laborem en moltes de
les activitats organitzades per a les famílies de l’escola, com ara festes de Nadal, tallers
d’artesania, mercat de puces, berenats a la sortida de l’escola.... per tal de poder finançar les
colònies dels infants de sisè curs i per altre, implicar-se més enllà a la comunitat educativa.
Aquest any, degut a la crisi sanitària l’alumnat de 6è no ha pogut gaudir de les colònies.

4.7

Comissió

Hort

L'hort és un projecte de l'escola, on els nens de 1r fins 3r, adquireixen coneixement i practica en el
treball de la terra, el cultiu i tot allò relacionat amb el món de l'horticultura.
Algunes famílies col·laborem, durant el curs escolar i els períodes de vacances fent diverses
tasques
de
manteniment,
organització
i
dinamització
d'aquest
espai.
També comptem amb l'espacial col·laboració del German, ex-docent de l'escola, el qual ens
aconsella i assessora i ajuda personalment en tot el referent a l'activitat d'horticultura (sembra,
collita...etc)
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El

curs

2019/2020

Canvis

en

ha

estat

la

un

curs

infraestructura

de
de

canvis.
l'hort:

A principi de curs, es va organitzar un dia especial de bricolatge escola/famílies. En el qual es va
desmuntar i netejar l'espai del galliner, aprofitant que aquest es va deixar d'utilitzar com a tal.
La brigada d'obres de l'ajuntament va desmuntar també l'antic espai destinat a les cabres (sense
ús
des
de
feia
uns
anys).
Aquests dos espais, ara estan integrats dins de l'hort amb projecció de poder ser usat per ampliar
aquest
projecte.
El grup de famílies van realitzar neteja a l'espai per millorar l'accés i la circulació dels infants.
Canvis

en

el

grup

de

famílies

voluntàries

i

comissió:

Algunes de les famílies voluntàries que cuiden i s'encarreguen de les tasques de manteniment
durant
el
temps
no
lectiu
han
anat
variant.
Aquest curs han entrat noves famílies en el grup que ens han ajudat a donar-li un aire fresc i amb
les
quals
s'ha
pogut
comptar
per
a
fer
grans
canvis.
L'Alba gestionava i dinamitzava el grup. A la qual volem agrair la gran tasca que ha fet fins ara.
A finals del confinament, donem la benvinguda al Mauri que serà la nova persona de referència.
Canvis

en

la

persona

referent

de

l'escola:

L'escola ens ha comunicat que enguany l'Alejandro, docent que s'encarregava del funcionament
l'hort marxa de l'escola i que a partir d'ara serà el Miquel, tutor de tercer, la persona de
referència.
La comissió ja està en contacte amb ell per a parlar del projecte i planificar nou curs escolar.
L'hort
durant
el
període
de
la Covid19
Durant el període de confinament la gestió de l'hort no van poder ser atesa per l'escola donada la
situació.
Aquesta
va
passar
a
les
mans
de
Parcs
i
Jardins
de
l'Ajuntament.
Aquest

espai

i

part

de

la

plantació

va

resistir

el

confinament.

En la Fase 0 i les posteriors, es va gestionar i mantenir amb l'ajut d'un grup reduït de famílies i
el German, a les quals se'ls va tramitar uns permisos especials per aquesta tasca des de
l'ajuntament.
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Una vegada que es va produir la desescalada es va ampliar el grup de famílies que s'ha mantingut
fins
a
l'actualitat.
La intenció des de un principi ha està la de poder mantenir l'espai amb normalitat (neteja,
sembra...etc) perquè així que
els
infants tornessis a
l'activitat
escolar poguessin seguir
gaudint d'aquest espai tan important de l'escola.

4.8 Comissió Bricolatge
L’escola ens va demanar canviar la data del dia del bricolatge a inici de curs. Tenien un projecte
pedagògic associat al mateix i necessitaven temps per poder dur-ho a terme. Es proposava
organitzar la jornada de cara al Març.
Degut a la COVID19, no s’ha pogut realitzar la jornada de Bricolatge aquest curs.

4.9 Comissió Biblioteca Oberta
La comissió de la biblioteca, es compon per un grup de pares i mares que obren la biblioteca de
dilluns a dimecres de 16:15 a 18 hores. Un espai, després de l’escola, per endinsar i engrescar als
alumnes al mon dels libres.
Degut a la COVID19, no s’ha pogut realitzar cap projecte.

4.10 Comissió Mobilitat
Durant el curs 2019-20 es van realitzar nombroses reunions amb l’Ajuntament aconseguides en
part, gràcies a varies mobilitzacions dels veïns i veïnes i la recollida de més de 500 signatures.
Durant l’estiu s’han dut terme actuacions a la rotonda de Can Pagan per fer que aquesta sigui un
pas segur per a vianants.
Aquest n’és el resultat:
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Des de fa uns mesos estem treballant amb l'ajuntament i la comissió de mobilitat del consell de
barri, per traslladar la necessitat de més seguretat en el camí escolar i poder millorar la proposta
del projecte que ens ha presentat l'ajuntament.

4.10 Comissió Gestió COVID19
Aquesta comissió es va a crear al març i estava composada per tres membres de la Junta i dues
famílies de l’Escola.
La primera actuació va comportar la decisió de complementar el salari de les treballadores i
treballadors de PiP en el nostre centre durant 3 mesos (març, abril i maig). Al juny, la Generalitat
va publicar una línia de subvenció amb caràcter retroactiu per complementar aquests salaris,
normalment molt baixos. Estem a punt de rebre la totalitat dels diners que es pensaven invertir en
aquest gest per al nostre personal de cuina.
Van organitzar una proposta per intercanvi de llibres i jocs de taula en període de confinament.
Biblioconfinament:
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Van parlar amb l’Escola per entendre l’estat de digitalització de les famílies de l’Escola amb la
intenció de crear una xarxa de dispositius, però aquesta proposta ja es va quedar resolta
mitjançant serveis socials municipals i Escola.
També van proposar fer una xarxa d’antic alumnat que poguessin fer tutoria als nens i nenes de La
Floresta. No es va aconseguir posar-ho en marxa.
Va sorgir el debat que en un entorn virtual la mancança de les famílies podria vindre del
desconeixement d’algunes d’elles en aquestes noves tecnologies i de la problemàtica de què els
progenitors, o tutores legals no arribessin a entendre bé les demandes pedagògiques del centre en
format digital. No es va articular en cap projecte concret.

5. Representació de l’Associació en iniciatives del barri i municipals
durant el curs 2018/2019
Un objectiu principal es que la nostra Associació estén present i implicada a la comunitat, al nostre
barri, tant a Les Planes com a La Floresta ja que som l’escola de referència. Volem que la nostra
escola formi part de la comunitat.

5.1. Coordinadora d'AFA’s
La coordinadora d'AFAs ha realitzat les reunions mensuals amb normalitat fins la declaració de
l’Estat d’Alarma.
Es va a crear un grup de Gestió COVID19 al març per tractar la tornada a la escola del Juny, i l’inici
del curs escolar 19-20. Des de aquest grup es va intentar parlar amb la comunitat educativa per
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formar part de la pressa de decisions en l’àmbit educatiu. No va a estar actiu fins finals d’Agost i
amb un nou grup de treball.
Des de la coordinadora es va presentar el model de casals que hem aconseguit realitzar en el curs
19-20. Aquesta informació està reflectida en la memòria a dins de la comissió d’extraescolars.
A l’Agost i amb la dinamització de Paidos s’activa un nou grup Gestió Covid dins de coordinadora.
La principal problemàtica que es tracta a l’inici és la del personal extra en monitoratge de migdia
per acatar els grups estables en aquest curs pandèmic 19-20. S’aconsegueix una reunió amb
l’Ajuntament on es parla de línies de subvenció per pal·liar el cost extra de aquest personal sense
pujar la quota de menjador a les famílies.
Aquesta comissió està molt activa i seguirà en el curs 20-21.
A la espera de línies de subvenció i altres actuacions en EPI’s, regulació entrades i sortides,
senyalètica als centres, espais readecuats dins i fora del edifici de l’Escola.

5.2 FaPaC
Tenim un representat actiu dintre de FaPaC, Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes
de Catalunya. Ens arriba la informació i fem difusió a totes les famílies de l’escola.
Per mes informació www.fapac.org
Al Novembre del 2019, la Fapac va publicar el seu informe, LA CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LES
FAMÍLIES AL SISTEMA EDUCATIU PÚBLIC CATALÀ. Aquest tema és de molt interès dins de la Junta
de l’AFA i va comportar algunes insubmissions al pagament de les mateixes.
Deixem l’enllaç a la memòria:
https://affac.cat/wp-content/uploads/2019/11/Estudi-FaPaC-2019_La-contribuci%C3%B3econ%C3%B2mica-de-les-fam%C3%ADlies-al-sistema-educatiu-p%C3%BAblic-catal%C3%A0.pdf

5.3 Consell de Barri de Les Planes
Tenim un representant dintre del Consell de Barri de Les Planes i ens informa de les actuacions en
les que podem col·laborar com AFA.

5.4 Consell de Barri de La Floresta
Tenim un representant dintre del Consell de Barri de La Floresta i ens informa de les actuacions en
les que podem col·laborar com AFA.
Aquest any s’ha, i s’està tractant, el tancament temporal dels CAPs de les Planes i la Floresta, que
de moment seguirà així, perquè CATSALUT és qui ho ha decidit a nivell de Catalunya (tancar tots
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els CAPs de barris petits temporalment). L'Ajuntament dins les seves competències, el que ha fet
és allargar la línia 3 del bus de la Floresta fins a la plaça de Can Cadena.
Pel que fa a la rotonda d'accés a l'escola a la Ctra. de Vallvidrera: es va decidir que es farà:
semàfors a banda i banda (venint de BCN i venint de Valldoreix), venint de Vallodoreix a més,
radar sensibilitzador, i passos elevats per fer frenar els vehicles. El projecte complet està recollit
en la part de la memòria que correspon la comissió de mobilitat.
També s'ha parlat dels pressupostos participatius, sobretot per millorar els equipaments del barri,
generar espais públics nets i segurs, temes de medi ambient, etc. Hi ha les propostes al web del
Consell de Barri. El projecte presentat per part de l’AFA La Floresta està recollit al punt 5.7
d’aquesta memòria.
Pressupost barri 2020:

5.5 Comissió educativa del Consell de Barri de La Floresta
La comissió educativa de barri és una comissió de treball que depèn el Consell de Barri que és el
òrgan de participació més proper a la ciutadania. La comissió educativa de barri està formada per
diferents integrants que representen diferents institucions educatives com EL Cau de la Floresta, El
casal Jove, tècnics del ajuntament, l'escola de la Floresta, El AFA de la Floresta, Olympic, El Centri
Obert, escola secundària Trezevents i veïns del barri…
Una representant de l’AFA participa de la Comissió Educativa del Barri amb els altres agents
educadors i amb altres representants dels col·lectius més importants que actuen a la nostre
comunitat. Pensem que mantenir aquest espai de treball ens beneficia com a comunitat educativa
i poder tenir veu dintre del Consell de Barri.
Aquest any dada la situació de excepcionalitat moltes de les propostes educatives no s’han pogut
dur a terme ja que son propostes comunitàries. De moment no s'han reprès les reunions de la
comissió
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5.6 Coordinadora d’entitats El Senglar
Tenim un representant del AFA dintre de l’associació El Senglar per tal de poder participar i
fomentar les activitats, accions i propostes culturals del Barri de La Floresta.

5.7 Pressupostos participatius a Sant Cugat
L’Olimpyc de la Floresta juntament amb l’AFA de l’escola la Floresta, proposem la rehabilitació de
l’esplanada del darrere de les piscines municipals. Hem preparat un projecte ambiciós que dotaria
el barri amb una gran zona d’espai lúdic per a infants de totes les edats que alhora aculli una zona
de trobada per les famílies. El projecte supera els 50.000€ i es presenta en dues parts.
L’Olimpyc presenta la zona de skateparc:
L’AFA La Floresta presenta la zona de lleure infantil i pícnic: Aquesta part del projecte es divideix
en tres zones:
a) Zona de pícnic
b) Zona de lleure infantil
c) Tirolina
El projecte ha estat aprovat i es presentarà al novembre 2020.

5.8 Consell Escolar La Floresta
Des de la representació de l'AFA al consell escolar, el més destacable del curs 19-20 ha estat com
s'ha obert un altra vegada el debat sobre les aportacions de les famílies i de l'AFA a les despeses
de funcionament del centre que haurien de ser sufragades per l'administració, per garantir la
gratuïtat, universalitat i equitat a què obliga la Llei.
També la preocupació per l’ús de les plataformes educatives de Google en l’educació virtual de
l’alumnat. S’entén que aquest sistema, per ser gratuït, pot comerciar amb les dades personals dels
infants.
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OBJECTIU

ACCIÓ

FINALITAT

TERMINI
EXECUCIÓ

Fer foto fixa de la grandària
de l'associació i de la seva
Anàlisi de l'AFA - Projecció a 3 anys
projecció a 3 anys, per a
1.determinar la viabilitat els
vista
gener 2020
objectius i posteriors accions
associades en el següent
trienni
2.-

3.-

COMUNICACIÓ

1.-

4.-

5.-

6.-

OBJECTIU

QUI

Junta
Directiva

Junta
Aconseguir el lliure de
Directiva/Tre
Regularització fiscal Associació
càrregues de l'associació per
gener 2020 soreria/secre
part de la Hisenda Pública.
taria AFA
Junta
Definir les funcions de la secretària
Directiva/Tre
Optimitzar els RH dels quals febrer 2020
de AFA mitjançant protocols
soreria/secre
disposa l'associació
taria Junta
Anàlisi de Comissions

Detectar duplicitats,
simplificar l'estructura per a
adequar-la als recursos reals

Redistribució Comissións
Migdia/Extraescolars

Replantejar comi migdia amb
2 membres de famílies per a
donar una mirada més àmplia
a un espai tan important.
Replantejar comi
extraescolars amb almenys 2
persones de diferents cicles, i
intentar aconseguir 1
representant de famílies.

Proposta canvi Estatuts AFA

Ajustar a la realitat les
obligacions de la Junta tenint
en compte els Recursos
Humans existents, i l'anàlisi i
projecció de l'associació.

ACCIÓ

FINALITAT

Donar espai a les famílies de
l'escola perquè plantegin els
seus dubtes, inquietuds,
Realitzar un calendari (i respectar-lo)
projectes. Crear un espai de
de AGO, Juntes Obertes i AGE.
1.diàleg. (es proposen mínims:
Difondre-ho entre les famílies
JO bimensuals (1 amb ED) ,
1 AGO i almenys 1 AGE en
finalitzar el curs)

desembre
2019

Junta
Directiva

desembre
2019

Junta
Directiva/Mig
dia/Extraesc
olars

abril 2020

Junta
Directiva

TERMINI
EXECUCIÓ

QUI

desembre
2019

Junta
Directiva

2.-

3.-

COMUNICACIÓ

2.-

4.-

Elaboració de protocols de
comunicació

Realització enquestes satisfacció a
les famílies

Realització enquestes satisfacció a
alumnat

Recollir l'opinió/crítica de les
famílies i donar difusió al
treball del AFA.

Conèixer les preferències de
l'alumnat per a poder
optimitzar els serveis que
gestionem des de l'AFA,
mitjançant la negociació amb
els nostres proveïdors.

COMUNICACIÓ

1.-

Junta
Directiva/Co
febrer 2020 municació/Mi
gdia/Extraes
colars
Junta
Directiva/Co
febrer 2020 municació/Mi
gdia/Extraes
colars

avaluació
contínua

Junta
Directiva/Fe
stes

"ZONA AFA"

Amb el beneplàcit de l'escola
habilitar una zona per a les
famílies en horari no lectiu.
Es pretén que sigui una zona
"polivalent" i agradable per a
fomentar el vincle entre
familas i famillias - AFA.

en fase
d'estudi

Junta
Directiva

DIA AFA FLORESTA

Substituir intercultural per un
dia nostre.

ACCIÓ

FINALITAT

Col·laborar amb els objectius
Donar una visió realista en
qüestions de
3.- 1.- proposats per la comissió feminista.
Nomenar un enllaç amb la comissió corresponsabilitat, dins de les
famílies de la nostra escola.
des de Junta Directiva.

OBJECTIU

desembre
2019

Junta
Directiva/Co
municació/Mi
gdia/Extraes
colars

Aprofitar els moments
distesos per a donar-nos a
conèixer de manera amena i
buscar col·laboracions,
reemplaçaments...

5.- Plantejar un espai "diferent" AFA en
les festes que s'organitzen

OBJECTIU

Millorar les comunicacions
amb Famílies, ED i interna
Junta Directiva per a guanyar
eficàcia en les operacions i
en la presa de decisions

ACCIÓ

FINALITAT

Organitzar les festes de barri
tradicionals (carnastoltes, carrossa
cavalcada)

Ser un mitjà d'unió entre
agents municipals, famílies i
escola.

Junta
en fase
Directiva/Fe
d'estudi
stes
TERMINI
QUI
EXECUCIÓ

avaluació
contínua

Enllaç Junta
Directiva/Co
missió
Feminista

TERMINI
EXECUCIÓ

QUI

varis

Festes/Junta
Directiva

COMUNICACIÓ

2.4.-

3.-

OBJECTIU

Incloure en la nostra gestió de
proveïdors la mirada feminista, local,
ambientalista i humanitària

Contractació anual de proveïdors

ACCIÓ

.
Exemplificar a través de les
nostres contractacions que
cada gest compta.

Implementar la renovació
dels contractes amb
proveïdors anualment, per a renovació/co
Junta
poder incloure les millores,
ntractació Directiva/Mig
setembre, dia/Extraesc
afegits necesari@s
anual
olars
encontrad@s l'any en curs.
(en extraescolars.... 10 anys
amb renovacions tàcites!!)
FINALITAT

Tenir veu i vot (delegat) en
les diverses entitats, agents
municipals que integren la
comunitat educativa.
Col·laboracions, si són
factibles, amb aquestes
Representació en consell de barri
1.- Planes/Floresta, coordinadora AFAs entitats i agents per a millorar
l'educació pública. Es
sant cugat, Fapac, Consell escolar
demanarà a les representants
un resum de les reunions a
les quals assisteixin i una
avaluació final per a la
memòria del curs 2019-2020.
COMUNICACIÓ

Buscar representant per al
grup destacat en la matèria
que es va crear en
5.PUNTUAL- seguiment estricte del
coordinadora. Presentar la
2.procés del "decret menjador" que va
mirada de la gestió de la
quedar parat en el curs 18-19
Floresta en aquests grups de
debat.

3.-

avaluació
contínua

Junta
Directiva/Mig
dia/Extraesc
olars

Buscar representant per a les
previsibles reunions que
convocarà l'ajuntament.
Presentar la problemàtica
d'una escola d'1 sola línia en
PUNTUAL - seguiment
la gestió d'activitats
desenvolupament conveni "OMET"
extraescolars esportives
que s'executarà en curs 2020-2021
sense un organisme públic
sensible (lligues,
entrenaments fora del centre,
impossibilitat de formar
equips...).

TERMINI
EXECUCIÓ

QUI

avaluació
contínua

Junta
Directiva
mitjançant
enllaços/Rep
resentants
AFA

avaluació
contínua

Junta
Directiva
mitjançant
Migdia/Repr
esentants
AFA

avaluació
contínua

Junta
Directiva
mitjançant
Extraescolar
s/Represent
ants AFA

EXECUCIÓ REAL 2019-2020
Pressupostat
3250

QUOTES
Quotes AMPA (142 fam a 25€)
FAPAC

INGRÉS

-269,25

3.293,25

-48,72

3.244,53

-660,50

2.584,03

-82,71

2.501,32

-19,00

2.482,32

0,00

2.482,32

0

0,00

2.482,32

0

0,00

2.482,32

621,94

3.104,26

-99,58

3.004,68

-229,82

2.774,86

3.562,50
-267

269,25
269,25

-36

24,89
24,89

-945

859,50

Assessoria fiscal i comptable

1.520,00
600,00

Tràmits gestió administrativa

0,00

Assegurança 2019-20 (230 infants x 4€)
-260

859,50

920,00

0,00

82,71

Clixés, fotocòpies, paper tòner i varis
DIFUSIÓ I MERXANDATGE

73,61
73,61

Interessos bancaris

DESPESES OFICINA I EQUIPAMENT

Cúmul
3.562,50

142,5

Despeses bancàries
ALTRES

SUMA REAL
3.562,50

Quota FAPAC (270 alumnes)
Banc

DESPESA

3.562,50

82,71
130

Samarretes i dessuadores

29,00

48,00

29,00

48,00

0,00

0,00

Difusió AFA (díptics)
DIADA BRICOLATGE

-500

Aportació a l'escola
Despeses paella
Bar - Pastissos
Altres despeses
CASTANYADA - 6è
Castanyada
MERCAT DE PUCES - 6é
Mercat de puces
NADAL

400

Bar - Pastissos
Panera de Nadal
CAVALCADA REIS

738,51

116,57

338,51

116,57

400,00
568

800,00

Despeses carrossa i taller

254,08

Xocolatada (Doble Via) (25% AFA)

800,00

Despeses xocolatada

182,01

Comissió de sisè (75% de benefici)

463,49

Aportació Comissió 6è per colònies
CARNAVAL

899,58

0,00
-400

Bar

636,79

866,61

471,50

198,59

Xocolata i melindros (PiP)

152,58

Só (200€ paga el Senglar)

165,29

Tallers màscares i corones i ninot

450,00
65,44

FESTA INTERCULTURAL

0

0,00

0,00

0,00

2.774,86

TOMB PER LA FLORESTA

0

0,00

0,00

0,00

2.774,86

-100

0,00

0,00

0,00

2.774,86

245

0,00

0,00

0,00

2.774,86

-465

0,00

0,00

0,00

2.774,86

0,00

2.774,86

-127,23

2.647,63

-250,00

2.397,63

-602,00

1.795,63

0,00

956,72

2.752,35

11.932,65

-1.109,76

1.642,59

ACAMPADA
Esmorzar i activitat
FESTA FI DE CURS
Bar
Dj i equip de so (despesa 50% escola)
Decoració
Altres despeses (estovalles, llums...)
ALTRES Activitats
Xerrades families
Canguratge assemblees (3€/nen)
Subscripció cavall fort
COMISSIO FEMINISTA

-350

Despeses
GALLINER

-140

Ultimes despeses galliner

-140

0,00

127,23
127,23

Aportació de l'escola - 50%
COLÒNIES

-1000

0,00

Aportació a Escola (beques)
REVISTA

250,00
250,00

-1806

0,00

983

956,72

602,00

Aportació de l'Escola
Subvenció Aj. Sant Cugat
Edició i impressió * 2 revistes
CESSIÓ EQUIPAMENT CUINA estiu 2019

602,00
956,72

Cessió cuina
ESPAI MIGDIA
Quota menús fixes (0,09 per menú)
Esporàdics (0,66 per menú)

1642

10.822,89
1.951,91
292,23

EXECUCIÓ REAL 2019-2020
Pressupostat

INGRÉS

Despeses cuina reparacions

DESPESA

SUMA REAL

Cúmul

1.897,46

Compra immobilitzat. Amortització anual

933,00

Telèfon i internet

227,84

751,28

8.350,91

8.350,91

18.430,80

16.788,21

Aportació compte termini

0,00

Suport monitores COVID
Subtotal

948

Imprevistos -5% despesa

870

77,76

1600

1.300,00

264,83

TOTAL 2019-20

-1524 18.430,80 16.865,97

264,83

Saldo CURS 2018-19 :

29.798,09

30.062,92

Regularitzacio fiscal

1.642,59

1.642,59
1.564,83

2015-16

2017-18

2018-2019

2019-2020

Socis AMPA

170

143

123

115?

Alumnes a l'escola

295

264

251

227

Aportació

0,00

Families a l'escola

221

201

182

172

Devolució préstec

4.900,00

Alumnes al menjador

258

248

225

210

Interessos

0,00

177

177

177

Saldo 2018-19

108.220,32

Dies lectius

Fons cuina 19-20

113.120,32

