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Inform questionaris

Membres AFA: 47 famílies (sobre 75 famílies) 92 membres // 62 %

Nombre de respostes:  afa 18 / no afa 1

Per què ets membre de l’AFA?

• Pel bon funcionament de l’escola
• Per responsabilitat / donar exemple als fills
• Per escoltar opinions d’altres famílies / per decidir entre tots el

que hem de fer

Organització de l’AFA

• Ben organitzada: 12
• Mal organitzada: 5
• A mitges: 2

En general, sembla que tothom considera que l’organització per
comissions és una bona manera de treballar. Malgrat tot, surten alguns
aspectes a millorar:

• Visibilitat / es fa molta feina invisible.
• Falta optimitzar esforços / potser reduir nombre de comissions?
• Falta participació / depèn del temps i la voluntat de les famílies

i som pocs.
• Falta comunicació entre comissions.
• Falta transparència / saber com es gestiona tresoreria?
• Falta més llibertat a les comissions per decidir com dur a terme la

seva missió.
• Cal concretar responsabilitats.
• Cal orientar-se als resultats.

Participes a les comissions?

11 participen sobre 18 membres. Tots els que no hi participen diuen
que és per manca de temps.

* Assemblees  ////////////////////////////////////

Vens a les assemblees?

Sí: 7
No: 7
A vegades: 5

Raons per venir:

-Per estar informat
-Per participar en les decisions / per votar

Raons per no venir:

-Falta de temps
-Són poc resolutives
-S’allarguen, no es compleix l’ordre del dia amb el temps acordat
-Es diu molt però es concreta poc
-Desmotiven
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Periodicitat Assemblees

Tothom opina sobre la periodicitat. Només 3 creuen que ha de ser
mensualment. 9 proposen que siguin cada 2 mesos.
Hi ha una proposta concreta:
Fins i tot, 1 proposa fer-ne una a l’inici de curs per tal d’aprovar
el que cada comissió exposi a nivell dels objectius i pressupost
necessari, i una al final del curs per fer una valoració de com ha
anat. Llavors les comissions poden fer i desfer sempre que es
mantinguin en aquest objectius i pressupost. Si cal prendre una
decisió que afecta el pressupost o bé els objectius aprovats, es pot
convocar una assemblea per debatre i decidir. El seguiment dels
avenços de cada comissió es pot fer via blog, emails, i/o comunicats.
Quan una comissió ho consideri necessari s’organitza una reunió
específica oberta a totes les famílies, per exemple: proposta
d’extraescolars del curs següent, seguiment de l’estat de les obres de
la nova escola, etc.

Et sents ben informat?

Sí: 13
No: 5
Regular: 1

Comentaris:
-El que no s’informa és perquè no vol.
-Caldria fer servir e-mails.
-Es podria millorar.

* SUGGERIMENTS I PROPOSTAS

Temes / Activitats AFA

En general tot allò que interessi / preocupi als pares i mares

1. Escola. Relació família-escola

• Trobar espai de comunicació
• Referents al futur de l'educació dels nostres fills.
• Anglès, projectes educatius interessants (Petit Cinema en

curs, Itineraris de lectura)
• Interessar-nos per la ampliació del claustre: Anglès,

plàstica.
• S'haurien d'elaborar des de l'escola conjuntament amb les

famílies
• Temes que ajudin a millorar l'escola: subvencions; anglès

per P4, organització
• Crear espai col.laboració famílies-escola i enriquir-lo

amb el que l’escola ofereix

2. Comunitat / Xarxa famílies

• Activitats lúdiques per gaudir amb els fills i relacionar
amb altres famílies comunitat

• Més temes més socials: (potenciar que totes les famílies
tinguin internet, pel be dels nostres fills, perquè
irremediablement é el futur).

• Potenciar el coneixement de las famílies entre si, generar
activitats en torn a això.
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• Fomentar el involucre de totes les famílies, per a generar
intercanvi d’inquietuds i necessitats. (Ej. Intercanvi de
receptes /trucs culinaris al blog, per ajudar-nos entre
tots, a la preparació dels menús. Motivació!!)

• Potenciar activitats, cursos, tallers que fomenten la
lluita contra el masclisme (començant per la importància
de la col.laboració en les tasques de la llar, amor,
búsqueda de l’estabilitat a la llar.., no només pels
nostres fills, sinó començant també pels pares, perquè som
l’exemple.

• Relació entre famílies: sortides y festes: trobar l’espai
de comunicació

• Festes famílies : Més festes obertes a las famílies i al
barri

• Activitats lúdiques per afavorir la cohesió
• Trobades i festes
• 

3. Activitats complementàries a l’escola

• Tot allò que no sigui obligació de l’escola i s’acordi
entre els pares.

• Temps de migdia. Més informació sobre el temps de migdia,
possibilitat de migdiada a P4.

• Menjador
• Extraescolars, casals i colònies

4. Obres
• Seguiment, calendari
• 

5. Cursos per pares

Suggeriments recollits

1. Objectius / Ideals

• Seguir treballant com fins ara amb entusiasme.
• Buscar participació però sense agobiar-se i amb esperit

constructiu i positiu.
• Positivitzar la imatge de l’Afa.
• Fomentar la participació per tal que hi hagi més pluralitat.
• Més unió per fer alguna cosa realment bona per a l’escola.
• Trobar uns objectius propis i lluitar per ells. Posar-nos un

nom/slogan que ens serveixi de referència. Exemple: AFAny de
lluirtar pel futur educatiu dels nostres fills.

• Unió per fer alguna cosa realment bona per a l’escola.

2. Organització

Asambleas

• Massa debats per petites qüestions.
• Menys assemblees i més activitats.
• Assemblees amb ordre del dia i informar d’aquesta a totes les

famílies.
• Actes s’han d’enviar aviat i a totes les comissions.
• Potenciar participació informant, horari.
• Moderador i preparar bé les intervencions : concisió i

sintetitzar.
• Les assemblees haurien de ser més curtes i que cada comissió

publiqués primer la informació al blog , així la gent pot estar
informada sense anar a l’assemblea i sense llegir-se les acctes
que són un pal.
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Comissions

• Les comissions: definir objectius, responsables i calendaris per
executar les propostes que s’aproven a les assemblees ( hi ha
coses que queden a l’aire)

• Fer seguiment de l’eficàcia i eficiència de les activitats
• Les comissions, dins dels seus objectius i pressupost, han de

poder actuar lliurement i amb responsabilitat.

Informació / Comunicació

• Accés a les actes / resums
• Transparència
• Informació més directa
• Poder fer seguiment dels temes amb una periodicitat
• La informació de les comissions la poden fer arribar via email,

no cal que ho expliquin tot en una assemblea.
• Informar dels objectius de l’afa i de les comissions via carpeta

viatgera, blog i suro
• Full informacitu mensual amb novetats i acords, notícies

d’interès com ara calendari de l’any vinent, aniversaris nens,
anuncis d’inercanvi entre famílies, cursos, tallers, .. amb
propostes per debatre a la següent assemblea.

• El representant de l’afa al consell escolar ha d’informar dels
acrods presos

• Fer més comunicats.

3. Xarxa Comunitat

• Suro obert per a les famílies, per organitzar sortides, caps de
setmana, intercanviar material, anuncis, etc..

• Que qualsevol família, membre o no de l’afa o de les comissions,
pugui organitzar/promoure activitats de forma fàcil.

• Activitats per cohesionar el grup  i conèixer-nos més i passar-
ho bé.

• Centrar-se en allò que és important: el temps i els esforços
s’han de dedicar a aspectes que importen a tothom i que facin
pinya a la comunitat.

• Crear bon ambient
• Fer atractiu el fet de pertànyer a l’afa
• Coneixer-nos més tots, potenciar reunions col.lectives.

4. Accions concretes

• Aconseguir anglès per P4, subvencions
• Pintada reivindicativa, al mur de la façana de l’escola amb

carta inclosa.
• Debat sobre festes d’escola obertes a les famílies
• Debat currículum (noves tecnologies)
• Debat colònies

5. Altres qüestions:

• Suggereix també horari de permanències al cole ales tardes
potser 1 dia a la setmana 2 hores.

• Pensem que podríem funcionar sense quota, aportant cales quan
fos necessari. Fent previsió a principi de curs.
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* COSES QUE S’HAN FET

També estaria bé aprofitar la trobada per comentar i valorar coses que
s'han fet :si agraden, si són eficients, quanta gent en gaudeix, quin
cost té econòmic i de temps dedicació.

- Nom de l’escola
- Extraescolars
- Pati obert Exemple d’eficàcia i eficiència
- Xerrades Educar és estimar (JUGAR O CONSUMIR JOCS 15 personas //
LÍMITS I AUTORITAT 12 personas).
- Curs amb Carme Thió. (19 persones. I la valoració de l'any passat
(es fa sempre a l'acabar la formació) i va ser molt positiva.
- Cantada de Nadales per part dels pares.
- Participació al Sant Jordi responsable i sostenible.
- Festa dels contes i concurs de pastissos.
- Participació a la trobada d’escoles en barracots al parc de la
Ciutadella, 30 abril de 2011.
- Bases del concurs per crear logo de l’escola.
- Formulari per recollir dades de contacte dels membres : 17
respostes.
- Acollida gratuïta a les reunions
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Dades objectives – Dades Resum de les assemblees d’aquest curs 2010-2011

Convocatòria Ordre dia nombre assistents Acords presos

Data Horari Temes Comissions Afegits Total Ponents
No
ponents nombre acord

26/10/2010 19h 3 4 2 11 9 2 1 300€ thio

01/12/2010 17h 9 6  14 11 3 2
pressupost + destinació subvenció
acollida

13/01/2011 19h 2 4 3 7 5 2 1 no gestió menjador

14/02/2011 17h 7 6  19 15 4   

17/03/2011 21h 2   11 6 5   

       

Sorgeixen temes recurrents: horari, assistència i
participació
Sorgeixen temes repetits: adhesió escoles barracots,
extraescolars
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