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ASSEMBLEA DE L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES 

 
 
Dia 24 de maig de 2018. Assemblea General Ordinària Curs 2017-2018. 
 
Ens plau presentar-vos la relació d’activitats del curs 2017-2018, que recull en un sol 
document, les dades més rellevants de l’Associació de Famílies d’Alumnes i totes les activitats 
realitzades.  

 
 
 

Junta de l'AFA 
 

Barcelona, 24 de maig de 2018 
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1. Organització de l’AFA 

1.1. Junta directiva 

La composició de la Junta en el curs 2017-2018 és la que mostra la taula següent: 

 
Jordi López President 

Anna San Ambrosio  Vicepresidenta  

David Linares Secretari  

Raimon Gassiot Tresorera 

Raquel Castro Vocal 

Almudena Díaz  Vocal 

Blanca Botey Vocal 

Montse Boleda Vocal   

Dani Ruiz Vocal 

Victoria Espinosa Vocal 

Laura Garralda Vocal 

May Rivera  Vocal 

Mireia Cusó  Vocal 

Mònica Visent Vocal 

Patrícia Cobarsi  Vocal 

Yolanda Pallarès Vocal 

Jordi Ramos Vocal 

Natàlia Santiago  Vocal 

Elpida Theodorakakou Vocal 
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1.2. Comissions 
L’AFA s’organitza en diferents comissions en què participen pares i mares de l’escola.  Cada comissió es reuneix 
periòdicament en funció de les necessitats i es reparteix la feina a fer. En cada comissió hi ha una o més persones 
de la junta de l’AFA que fan de representant i n’informen a la resta de la junta per tal de que aprovi les decisions 
preses en la comissió. Al llarg del curs 2017-2018, les comissions han estat formades per: 

 
Comunicació i Pàgina web Almudena Díaz, Alba Gallifa, Sandra Espitia, Verónica Álvaro 

Tresoreria Raimon Gassiot 

Escola inclusiva 
Victoria Espinosa, Elpida Theodorakakou, Alicia Tudela, Blanca Botey, Eva 
Cebollero, Marta Rodrigo, Sonia Pla 

Extraescolars May Rivera, Laura Garralda, Ana Climent, Anna San Ambrosio 

R@bota’l Raquel Castro, Anna Vidal, Lisi Sabater, Mònica Visent 

Relacions amb organismes Blanca Botey 

Revista Anna San Ambrosio 

Menjador Patricia Cobarsi, Mireia Cusó, Natàlia Santiago 

Festes Jordi López, Xavi Aymerich, Sandra Teixidó, Esther Aparicio, Almudena Díaz, 
Montse Boleda, Sandra Espitia, Montse Solé 

Reivindicativa Anna San Ambrosio,  Yolanda Pallarés, Àgueda Roca 

Seguretat i salut Àgueda Roca 

 

1.3. Enllaços de classe 
La principal funció del pare o mare enllaç de classe és fer de vincle entre l’Escola i les famílies. Informen a L’AFA si 
és necessari. Recullen les inquietuds i suggeriments d’interès general de les famílies del seu grup/classe i ho 
trameten al tutor/a del grup o a l´AFA.  El principal objectiu d’aquesta figura és, doncs, millorar la comunicació 
entre les famílies i el professorat i la direcció del centre. 

També col·laboren amb l’escola en la realització d’alguna tasca, de caràcter puntual, que fomenti la seva 
participació en la vida escolar del grup. Per exemple: gravar els CD’s amb les fotografies de tot el curs, ajudar a 
organitzar el concert de Nadal, els Jocs Florals, etc. 

1.4. Representació 
 

Representant AFA al Consell Escolar Jordi López 

Administrativa Montse Boleda 

 

1.5. Circulars AFA per correu electrònic 
La junta de L’AFA va decidir que per estalviar paper, no es farien arribar les circulars en paper a través dels nens i 
nenes. Per això té una adreça de correu electrònic (afa@tabor.cat) des d’on s’envia tota la informació a aquelles 
famílies que han donat la seva adreça. Per tal de que la informació també arribi a les famílies que no volen usar 
aquest mitjà, s’ha habilitat a la porta de vidre de l’Escola el Racó de L’AFA, on es penja la informació de manera 
visible. 

 

mailto:afa@tabor.cat
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2. Activitats organitzades 

2.1. Activitats extraescolars 
La Comissió d’Activitats Extraescolars organitza, segueix, gestiona i avalua totes les activitats que es duen a terme 
a l’escola fora de l’horari escolar. Aquestes activitats, amb el nombre de nens i nenes que hi han participat durant 
el curs 2017-2018 són: 

 Infantil Primària Total Alumnes 
Dansa  11 11 

Conversa d'anglès 30 37 67 

Escacs  21 21 

Informàtica  45 45 

Activitats Creatives  32 32 

Piscina 91 93 184 

Percussió  11 11 

Instrumental Pop Rock  4 4 

Guitarra  10 10 

Música 50  50 

Teatre 9  9 

TOTAL 180* 264* 444* 
* Un mateix alumne pot fer més d’una activitat 

2.2. Servei d’horari flexible 
En el marc de les activitats organitzades per l´AFA mereix un esment especial el servei d’horari flexible, el qual 
resulta imprescindible per la conciliació de la jornada laboral i familiar de moltes de les famílies de l’escola.  

Aquest curs el servei d’horari flexible l’ha gestionat l’empresa Servitabor.  

S’ofereix durant tot l’any en horari de 8:00 a 9:00 i de 16:30 a 18:00. També s’organitza servei d’horari flexible 
durant el casal d’estiu. 

2.3. Casal d’estiu 
El Casal d'Estiu de l'escola l'organitza L’AFA i està homologat per l'Ajuntament de Barcelona. Això permet a les 
famílies que ho necessitin la possibilitat de demanar ajudes econòmiques. 
 
La gestió d'aquest Casal d'Estiu la fa l'empresa Servitabor, la mateixa que s'ocupa del menjador escolar, de l'horari 
flexible i de les activitats extraescolars organitzades per L’AFA.  Per la cessió d’aquesta gestió se signa un conveni 
en el qual es fa constar que Servitabor ens compensa amb d’ingrés d’un percentatge dels ingressos obtinguts. Del 
casal de l’estiu passat L’AFA va rebre 1785,50 euros. 
 
Cada any es realitzen unes enquestes de satisfacció que serveixen com a base per anar millorant el servei que 
s’ofereix. Es demana que els pares col·laborin a retornar-les perquè van molt bé per valorar, saber-ne l’opinió i 
introduir millores en el següent casal.  El casal 2017 va funcionar sense cap incidència. 
 
De cara al casal 2018, s’ha parlat amb Servitabor per tal de donar un tomb a la tendència negativa d’inscripcions i 
ja s’han posat mans a l’obra per organitzar un programa d’activitats que engresquin més a les famílies. Per 
començar es va convocar una reunió informativa pels pares el 4/04 i se segueix oferint el descompte del 5% per 
tenir més d’un fill apuntat o apuntar-se tots els torns. 
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2.4. R@bota'l 
El projecte R@bota’l és un projecte de socialització de llibres de text que funciona a l’escola Tabor, aquest es duu 
a terme entre l’escola i L’AFA. Va ser aprovat pel Consell Escolar i es va iniciar el curs 2005-2006. actualment hi 
participen el 90% de les famílies, les quals es mostren força satisfetes segons la darrera enquesta.  

L’equip de mestres i la direcció del centre són els encarregats d’escollir els llibres que empraran els alumnes. Ni 
els membres de la comissió encarregada del projecte R@bota’l ni els membres de L’AFA tenen la potestat de 
decidir sobre els llibres, ja que és l’escola la que decideix quin són els llibres que fan servir per donar les classes 
tenint en conte el seu Projecte Escolar de Centre.  

Els alumnes que es beneficien dels avantatges d’aquest projecte són tots els que cursen primària, de primer a sisè. 

Participar en el R@bota’l li dóna a l’alumne/a el dret a tenir cada any en PRÉSTEC els llibres de text, els diccionaris 
de classe i les lectures obligatòries ja que tots aquests llibres són els que es reutilitzen i són propietat de l’escola. 
Cada alumne tindrà en PROPIETAT tots els quaderns de treball i d’activitats que s’hagin d’utilitzar durant el curs 
escolar, ja que en ells s’ha d’escriure i per tant no poden ser reutilitzats. 

Es fixaran unes dates al mes de juny, sempre abans d’acabar del curs escolar, per a recollir el lot de llibres que els 
alumnes tenen en préstec. En cas de no retornar els llibres la família haurà d’abonar el cost d’aquests, ja que s’han 
de reposar per a que un altre alumne els pugui fer servir. En cas de retornar un llibre malmès per no haver tingut 
cura d’aquest, la família haurà de pagar el preu íntegre del llibre ja que també caldrà substituir-lo per a que un 
altre alumne el pugui fer servir. 

També es fixaran unes dates al mes de setembre per a poder recollir el lot de llibres (compost pels llibres de 
propietat i en préstec) per a que les famílies els puguin recollir per a poder iniciar el nou curs escolar amb tot el 
material preparat. 

Cada alumne/a inscrit al R@bota’l per beneficiar-se dels seus avantatges ha de complir dues condicions 
indispensables: 

1. Ser soci de L’AFA i estar al corrent de pagament de les quotes anuals. En cas de no complir aquesta 
condició també podrà obtenir el lot de llibres però amb un petit increment econòmic en la condició 
següent. 

2. Pagar la quota anual de llibres abans d’obtenir el lot de llibres. Això es controlarà ensenyant el 
comprovant bancari corresponent de la quota assignada, si no es mostra dit comprovant imprès no 
s’entregarà el lot de llibres. 

La quota del lot dels llibres es fixarà tenint en compte els següents criteris: 

• Cost anual dels quaderns d’ús individual. 

• El nombre d’alumnes inscrits. 

• Si s’ha rebut o no una subvenció pels llibres de text. 

• Deixar una provisió de fons per fer front al cost que suposarà el canvi de tots els llibres del cicle.  

Totes les famílies es poden beneficiar dels avantatges del projecte, però hi hauran dues quotes diferents, una per 
als socis de L’AFA que estan al corrent de pagament de les quotes anuals i una altre per aquelles famílies que no 
ho són. Per a obtenir la quota reduïda (la dels socis de L’AFA) caldrà haver pagat el rebut de soci del curs anterior, 
ja que ens guiem d’aquests llistats per a fer els preus de socis i no socis dels lots dels llibres que es preparen al 
juliol del curs anterior.  
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2.5. Escola Inclusiva 
L’objectiu de l’escola inclusiva és millorar la coneixença i conscienciació per part de la resta de companys de classe 
i les famílies, sobre la diversitat i les necessitats especials dels nens i nenes que trobem a l’escola, mitjançant la 
organització d’activitats culturals i educatives per als infants del centre. 

La comissió inclusiva ha preparat aquest any diferents activitats tant per a les famílies com per a la comunitat 
educativa de la nostra escola. Els àmbits en els quals treballem inclouen els següents temes: 

· La cooperació i la conscienciació sobre la diversitat (cultural, de gènere, de situació personal i econòmica, de 
necessitats específiques d’aprenentatge). 

· Millora de la cohesió i la inclusió social, tot ajudant a trencar prejudicis, evitar la discriminació i l’assetjament 
escolar mitjançant el coneixement mutu. 

· La inclusió de necessitats especials de cada infant. 

· La sensibilització vers la multiculturalitat i la participació activa de les famílies en la vida de l’escola. 

Es per això que, creant xarxes d’ajuda amb altres entitats i associacions de la nostra ciutat, estem preparant les 
següents activitats culturals i educatives :  

- Xerrades formatives sobre diverses matèries que creiem interessants per a una visió integral de l’aprenentatge. 
Entre d’altres, es parlarà de llenguatge inclusiu, mediació, resolució de conflictes, xarxes socials, assetjament 
escolar, discriminació de gènere, autoritat i límits, etc.... Aquest any 2018, sha dut a terme la xerrada “Educant en 
la cultura de la Pau”. 

- La Maleta Viatgera, projecte que ja tenim en marxa i que convida a les famílies de l’escola a treballar junt amb la 
seva filla o fill en una lectura sobre inclusió i diversitat. 

- Aquest any 2018, estem preparant l’esdeveniment de la Tabor de les cultures, on famílies de diferents origens de 
l’escola prepararan un tastet de menjars de la seva terra i d’activitats de les seves cultures. 

- Altres projectes als que anem donant forma a poc a poc són la organització de taules rodones , cafè-tertúlia, 
cinema-fórum sobre aquests aspectes que hem mencionat i la organització del Dia de la Multiculturalitat. 

- Per últim, aquest any 2018, hem demanat una subvenció a l’Ajuntament de Barcelona per poder organitzar més 
activitats inclusives per a la nostra escola. 

Podeu trobar més informació al blog de la Comissió Escola Inclusiva: 
http://holainclusivabarcelona.blogspot.com.es/ 
 

2.6. Projecte l’Hortet de la Tabor 
Aquest curs el projecte de l’hort està gestionat per mestres de l’escola principalment la Núria Canela i la Laia 
Omella. D’aquesta manera s’està aconseguint que més infants accedeixin a l’hort i es faci servir com a eina 
d'educació mediambiental i en la sostenibilitat. 

 

2.7. Escola de Pares 
 
La comissió de comunicació i la comissió inclusiva amb la col·laboració de l'escola, s'han encarregat d'organitzar el 
cicle de xerrades de l'Escola de Pares. Les xerrades que s'han dut a terme aquest curs han estat: "Educant per la 
Pau i la Diversitat", "Les Xarxes Socials i els seus Perills" i "Els polls !!! Què cal saber". 
 

http://holainclusivabarcelona.blogspot.com.es/
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2.8. Revista 
La comissió de la revista és una comissió mixta (formada per l’escola i famílies). Tot i que la revista funciona 
(penseu que el gran gruix de contingut l’aporta la mateixa escola), calen voluntaris per poder continuar la nostra 
tasca endavant i, tanmateix, oferir continguts renovats i d’interès. Els col·laboradors poden ser-ho de forma 
estable (i així formar part de la comissió) o amb col·laboracions puntuals.  

Des de el curs 2013-2014, es fan dues entregues per curs i en color. 

2.9. Camí Escolar 
Aquest curs no hi hem participat donada la manca de voluntariat, de moment està anant a les reunions un 
representant de L’AFA però a títol informatiu perquè no hi ha cap comissió. 

2.10. Seguretat i salut  
La Comissió de Seguretat i Salut escolar s’encarrega de promoure la millora en la prevenció de riscos a l’escola 
encarregant-se de: 

1. Impulsar la participació de tots els membres de la comunitat educativa a les formacions i en la vigilància 
de la seguretat i la salut a l’escola. 

2. Detectar a traves dels diferents canals (propis i externs) les possibles mesures a implementar per millorar 
la salut i seguretat dins l’escola. 

3. Impulsar i facilitar la formació i l’adopció de mesures especifiques sobre matèries de salut i seguretat dins 
l’escola. 

4. Escoltar i orientar pares i alumnes (redirigint-los cap els recursos i estaments degudament formats per 
atendre cada cas, promovent xerrades, cursos i activitats relacionades amb cada tema). 

Si voleu apuntar-vos, estem obert a la participació de tots els pares i mares de L’AFA. Busquem persones  amb 
ganes d’ajudar-nos a millor aportant tot tipus d’idees. Si les vostres professions estan relacionades amb temes de 
seguretat i salut, segur que podeu aportar moltes coses a l’escola de forma molt senzilla!!! 

Estem mirant d’organitzar i coordinar cursos, xerrades, documentació, etc... sobre salut i actuació en cas 
d’accidents. Vetllar per la actualització, millora i manteniment (junt amb la direcció del centre) dels protocols de 
seguretat actius a l’escola. 

Amb més mans, podríem ajudar i aportar idees a la comissió de menjador (seguretat alimentaria, trastorns 
alimentaris, menjar sa i sostenible...), I cercar més recursos per tractar els temes de Seguretat i Salut a través de 
xerrades, jocs educatius per els alumnes, etc.. 

Animeu-vos a participar-hi!!! 

2.11. Menjador  
 
La Comissió de Menjador de L’AFA té l'objectiu de treballar i acompanyar al bon funcionament dels temes 
relacionats amb l'espai del migdia.  

La Comissió vol conèixer les inquietuds i necessitats que des de les famílies puguin sorgir, i traslladar-les a 
Servitabor, així com recollir dubtes, qüestions o peticions al voltant del menjador.  

La Comissió de Menjador vetlla per la qualitat dels àpats que els nostres fills fan a l’Escola. Anualment es fa arribar 
a les famílies, una enquesta per conèixer el grau de satisfacció i les seves opinions  respecte el servei esmentat, 
preguntant  tan sobre la qualitat i varietat dels menús, com sobre les activitats d'esbarjo. 
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D’entre les últimes accions que hem dut a terme, hem instat a Servitabor a elaborar una graella de menús més 
clara i entenedora, on s'han afegit propostes de menús complementaris per als sopars,  tenint en compte el que 
els infants mengen al migdia, a fi i efecte d'equilibrar les dietes dels nostres fills.  Aquestes dietes estan revisades i 
avalades per un equip de nutricionistes. 
 
La graella de menús renovada, aporta informació sobre l'origen dels aliments, la varietat de fruites que els 
correspon a cada mes, i han afegit també  imatges de les activitats que han dut a terme, així com la presentació 
dels propis aliments. 
 
Servitabor, també s'ha renovat, piulant a Twitter imatges del que passa a  l'espai de menjador, i l'espai d'oci del 
migdia, amb l'objectiu de ser més proper a les famílies. 
 
Qualsevol suggeriment, ens el podeu fer arribar a L’AFA: afa@tabor.cat 
 

2.12. Comissió de festes  
Durant el curs 2015/16 vam iniciar un nou projecte a l’AFA de l’escola, aquest és: la comissió de festes. Aquesta 
comissió és fruit de la il·lusió d’un grup de pares i mares amb moltes ganes de fer actes i festes per a que puguin 
gaudir tots els infants de l’escola, els seus pares i mares, l’equip docent i tots aquells que tinguin ganes de 
participar d’elles. 

Aquest any ha ajudat en l’organització de les següents festes de l’escola: Cantada de Nadal, Carnestoltes i Sant 
Jordi, juntament amb la direcció del centre.  

Amb els gegants de l’Escola hem participat en les Festes de Santa Eulàlia a Barcelona, a la 1a Trobada de 
gegantons de la Sagrada Família , al 30è aniversari dels gegants de Sagrada Família, en el Dia Internacional contra 
la violència de gènere i durant el mes de Juny anirem a una Trobada de gegantons a Calella de la costa. 

L’any que ve, a part de les festes típiques de l’any escolar, col·laborarem amb l’escola en el repte que tenen amb 
la celebració del 50 aniversari. 

A més a més tenim com a projectes de futur fer una parella per al gegantó, així com fer una coral de pares de 
l’escola o un grup de teatre entre d’altres iniciatives. 

Per tot això esteu tots convidats a formar part de les iniciatives que anirem proposant de les quals se us anirà 
informant, així com també de les propostes que ens feu arribar a la comissió al nostre correu electrònic.  

Esperem la vostra participació! 

2.13. Comissió reivindicativa  
Aquesta comissió es va crear arran de l’anunci, a finals del curs 2015/2016, que l’escola tindria un grup addicional 
(bolet) a P3 des del curs 2016/2017.  
 
Ha coordinat i impulsat diverses accions de protesta, ha mantingut contactes amb el Consorci d’Educació i amb 
l’Ajuntament de Barcelona; sempre en col·laboració amb l’Escola. Defensa la qualitat de l’educació que reben els 
nostres fills en general: a infantil i primària, però també a secundària. 

 

Barcelona, 24 de maig de 2018 

 

 

El president 
Jordi López 

mailto:afa@tabor.cat
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