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CANDIDATURA PER A JUNTA DE L’ AFA 

Presidenta: Elda De Gracia / endgp@icab.cat / 2n Primària 

Vice- president: Aina Bermudez /ainabarna@gmail.com / 3r Primària 

Secretaria: Cati Serra / cmari.serra@gmail.com / P3 i 2n Primària 

Tesorero: Alessandro Calogero /r_alex_olivaw@hotmail.com / P5 i 4t Primària 

Vocal: Olga Hernández / olgahdezr@gmail.com / 4t Primària 

Vocal: Margarita Davi / mdavi@apabcn.cat / 4t Primària 

PROPOSTA 

Després d’un llarg any en què ens hem vist forçats a “mantenir distàncies” degut a la situació 

imperant; ens retrobem amb la il·lusió del nou curs i la renovació de la Junta de l’AFA. 

La renovació de la Junta ve acompanyada d’un canvi substancial en la forma amb que l’AFA es 

relaciona amb les famílies, ja que les extraescolars han passat a ser gestionades directament pel 

centre. 

La part positiva d’aquests canvis, és que ens porten a tornar als orígens del que és una 

“Associació de Famílies d’Alumnes”, la finalitat última de la qual és el bon desenvolupament del 

projecte educatiu dels alumnes i famílies del Col·legi Sant Josep. 

I és als Estatuts de l’AFA del Col·legi Sant Josep- disponibles a la web del centre- on podem 

trobar la guia per als diversos projectes que podem realitzar i que a continuació proposem: 

1. COL·LABORACIÓ AMB EL COL·LEGI I PROFESSORAT EN LES ACTIVITATS DELS CENTRE I 

EN LA FORMACIÓ INTEGRAL DELS ALUMNES: 

a. Coordinar amb el centre el desenvolupament de programes contra l’assetjament 

escolar. 

Hi ha diversos programes aplicables i volem que, juntament amb el centre, trobem el que sigui 

de millor aplicació per a les característiques del nostre centre. 

2. COL·LABORACIÓ AMB EL MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE L’ESCOLA: 

b. Xerrades, conferències i tallers educatius dirigits als pares. 

Considerem que el manteniment i actualització de l’escola no són només a nivell de l’estructura 

i contingut de les aules. També implica la nostra actualització a nivell educatiu com a famílies. 

És per això, que serà del nostre interès aconseguir que s’ofereixin a les famílies xerrades, 

conferències i tallers educatius que puguin aportar-nos més eines per al nostre creixement tant 

físic com emocional. 

La finalitat és que les famílies participin activament no només amb la seva assistència, sinó 

també amb propostes i suggeriments sobre els temes que siguin d’interès a cada etapa de la 

vida dels alumnes. 

3. FACILITAR LA RELACIÓ DEL COL·LEGI AMB EL SEU ENTORN SOCIAL, CULTURAL I 

ECONÒMIC. 
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El nostre col·legi gaudeix d’una àmplia diversitat entre les seves famílies, la qual és font 

d'enriquiment i aprenentatge. 

a. Famílies Sant Josep: una xarxa d’emprenedors i professionals 

Entre les famílies del centre hi ha molts professionals i emprenedors de diversos sectors; alguns 

establerts a les proximitats del col·legi. 

Volem potenciar aquesta diversitat, animant a què es realitzin activitats per a què es donin a 

conèixer entre les famílies del col·legi. A més, això permetrà que els alumnes coneguin de 

primera mà l’àmplia diversitat d’activitats a les quals es podran dedicar en un futur. 

És així com podem fer “barri” i fer que creixi aquesta xarxa d’interconnexions que puguin donar 

lloc a més projectes. 

D’altra banda, podríem connectar això amb un altre projecte com “comerços amics del camí 

escolar”. 

b. El món a la nostra escola 

Volem dinamitzar aquest projecte que ja ha estat en funcionament. 

La diversitat d’orígens i cultures de les famílies del Col·legi Sant Josep ens obre les portes a viatjar 

pel món! 

D’altra banda, tenim a les pròpies famílies qui ens pot presentar informació sobre els seus 

països, Comunitats Autònomes i regions; com la seva cultura, gastronomia o música. 

A més, si les circumstàncies actuals ens ho permeten, ens agradaria que grups i associacions 

també facin presentacions que ens permetin conèixer millor l`àmplia varietat gastronòmica, 

cultural i tradicional dels països, Comunitats Autònomes i regions que podem trobar a les 

nostres aules. 

4. COMUNICACIÓ AMB EL COL·LEGI: 

a. Establiment d’una Guia de comunicacions i resolució de consultes: 

La nostra escola té una característica que és motiu pel qual molts la hem escollit: és “petita i 

familiar”. Això ens permet poder conèixer a les demés famílies i alumnes; i ens facilita una 

comunicació “directa” amb la direcció i professorat del col·legi. 

Tot i això, hi ha vegades en què aquesta facilitat pot generar malentesos, duplicació de feina i 

pèrdues de temps. 

Amb una guia clara per a les famílies, on s’estableixi la funció de cada òrgan, a qui dirigir cada 

inquietud / consulta / suggeriment i qui és l’encarregat de resoldre-ho, es pot establir una 

comunicació transparent, amb traçabilitat i eficiència. 

Hi ha dubtes que tenen una verticalitat en afectar a famílies de diferents cursos; altres que estan 

més relacionats amb un curs en particular. La ràpida canalització de cadascun d’ells i la ràpida 

gestió de la situació ajudarà a trobar una resposta efectiva, que ben registrada, pot servir de 

guia per a les consultes de famílies que es vagin incorporant al Col·legi cada curs. 

5. ASSISTIR ALS PARES I TUTORS EN L’EDUCACIÓ DELS ALUMNES, PROMOURE LA 

FORMACIÓ PERMANENT DELS PARES EN COL·LABORACIÓ AMB EL COL·LEGI I 

PROFESSORAT. 
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a. Establiment de Pautes i Informació per a l’actuació de les famílies. 

L’establiment de pautes i informació per a l’actuació de les famílies, per a assentar les bases 

d’una bona convivència entre les famílies i d’aquestes amb el personal del col·legi. Tenim ja el 

decàleg per a l’ús dels grups de Whatsapp del Col·legi, la idea és ampliar-lo a tots els mitjans de 

comunicació. 

6. PROMOURE L’ACCIÓ SOLIDÀRIA ENTRE ELS PROPIS ASSOCIATS I EN BENEFICI DELS 

SEUS FILLS 

a. Coordinar una recollida i distribució de l’uniforme del col·legi i altres elements 

(màrfegues, motxilles, etc.) en bon estat. 

Mitjançant aquesta activitat podem posar en pràctica principis que es practiquen al col·legi com 

la sostenibilitat, reciclatge i compartir. 

Actualment està sent gestionat directament pel Col·legi, qui són coneixedors de les famílies que 

necessitarien aquest servei. 

Considerem que com a AFA podem valorar la col·laboració que puguem realitzar per a promoure 

la recollida d’uniformes i altres elements. 

b. Assistir en la recerca de beques i ajudes a les famílies que ho necessitin. 

7. PROMOURE LA REPRESENTACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS PARES I MARES DELS ALUMNES 

AL CONSELL ESCOLAR 

Un dels majors reptes que tenim com a AFA és la participació de les famílies, que comprenguin 

que la seva participació activa és el que permetrà que els projectes puguin arribar a bon port. 

Això implica una comunicació activa i al dia dels nostres projectes i propostes. 

El Consell Escolar és l’òrgan oficial en què les famílies es troben representades i en el qual s’han 

de presentar les novetats del curs, així com la presentació de com s’ha desenvolupat el curs 

anterior i el rendiment de comptes dels pressupostos. 

Aquest es el millor mitjà que tenim els pares per a tenir coneixement directe de la visió del 

centre i del seu funcionament. 

8. DEFENSAR EL PLE EXERCICI DELS DRETS DE LES FAMÍLIES EN L’EDUCACIÓ DELS SEUS 

FILLS. 

Oferir recolzament a les famílies que necessitin suport i ajuda per a les necessitats dels seus fills. 

a. Acompanyament educatiu 

b. Assistència per a necessitats particulars 

9. COL·LABORAR AMB ALTRES ASSOCIACIONS SIMILARS, EN EL MARC DE LES 

FEDERACIONS I CONFEDERACIONS CORRESPONENTS. 

10. COL·LABORAR EN LA PROMOCIÓ, ORGANITZACIÓ I SOSTENIMENT D’ACTIVITATS 

COMPLEMENTÀRIES D’ACORD AMB EL PROJECTE EDUCATIU. 

a. Promoure amb el centre el desenvolupament d’activitats de la Pastoral. 
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b. Promoure amb el centre el desenvolupament d’activitats que promoguin les àrees 

d’idiomes, música i investigació que donin soport a les activitats realitzades pel 

col·legi. 

11. PROMOURE TROBADES, COMPETICIONS ESPORTIVES I ALTRES ACTIVITATS DE 

CARÀCTER COL·LECTIU, QUE OFEREIXIN POSSIBILITATS DE CONVIVÈNCIA I GERMANOR. 

 

I, COM NO, L’AFA VOL CONTINUAR BRINDANT LES ACTIVITATS QUE HA VINGUT REALITZANT FINS 

AVUI: TALLERS A LES CELEBRACIONS DE DATES ASSENYALADES, XOCOLATADES, ETC. 

 

L’ AFA ÉS MÉS QUE TALLERS I EXTRAESCOLARS, BUSQUEM LA VOSTRA COMPLICITAT, IL·LUSIÓ I 

PARTICIPACIÓ PER A QUE POGUEM DESENVOLUPAR  JUNTS TOTS AQUESTS PROJECTES. L’AFA 

SOM CADASCUNA DE LES FAMÍLIES DEL COL·LEGI SANT JOSEP. 

 


