ASSEMBLEA AFI
Escola Bellaterra

24 d’octubre 2022

ASSEMBLEA AFI Escola Bellaterra OCTUBRE 2022
Ordre del dia:

1. Benvinguda AFI i Escola
2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de maig de 2022
3. Informacions
4. Memòria d’activitats i estat de comptes del curs 2021/2022
5. Pressupost per al curs 2022/2023
6. Activitats de les Comissions per al curs 2022/2023
7. Invitació a nous membres a participar
8. Precs i preguntes

1. Benvinguda AFI

2. Lectura i aprovació de
l’acta de l’Assemblea de
maig de 2022

2. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea de maig de 2022

Aprovació?

3. Informacions

Noves quotes menjador

4. Memòria d’activitats i
estat de comptes del curs
2021/2022

Estat de comptes del curs 2021/2022
PRESSUPOST QUOTA AFI BELLATERRA I SUBVENCIONS REBUDES vs REALITZAT
CURS 2021-2022

Estat de comptes del curs 2021/2022

Aprovació
de
comptes?

5. Pressupost per al curs
2022-2023

5. Pressupost per al curs 2022-23

331 Famílies
QUOTA AFI

27 € per família

Desembre de 2022

QUOTES CURS 2022-2023
3 Quotes Escola:
236 €/curs

• 02/11/2021: 90 €/infant
• 01/02/2022: 56 €/infant
• 01/03/2022: 90 €/infant

1 Quota AFI:
27 €/curs
02/12/2021: 27 €/família

448 ALUMNES
Aprovació
de quotes?

331 FAMÍLIES

6. Activitats de les
comissions de l’AFI de
l’Escola Bellaterra per al
curs 2022-2023

COMISSIONS AFI ESCOLA BELLATERRA
Comunicació

Tecnologies de la Informació
i la Comunicació

Diversitat d’Aprenentatges

Biblioteca

Escola de Famílies
Economia
Transport
Infraestructures

Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i
Matemàtiques

Menjador
Vincle amb l’Entorn

Extraescolars

Coeducació

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Projectes curs passat
• Inici converses amb escola per millorar la comunicació amb
famílies

Projectes curs actual
•
•
•
•

Renovació pàgina web
Gestió continguts web per part de les comissions
Comunicació més fluïda amb famílies
Coordinació canals de comunicació amb Escola i E4

Pressupost
22/23
500€

COMISSIÓ DE TIC
Projectes curs passat
•S’ha acompanyat a l’escola en l’ús de tecnologies.
•S’ha donat suport tècnic a l’escola i a la resta de comissions (blog,
youtube, meet, …).

Projectes curs actual
•Seguir acompanyant a l’escola en l’ús de tecnologies, i en concret en el
nou Pla digital.
•Continuar donant suport tècnic a l’escola i a les altres comissions (blog,
youtube, meet, …).
•Impulsar projectes a l’aula de robotització i STEM.

•Reprendre la publicació de publicacions al blog.

Pressupost
22/23
500 €

COMISSIÓ D’INFRASTRUCTURES
Projectes curs passat
• S’ha acompanyat a l’escola en la proposta d’obres futures (construcció gimnàs i reforma
grades laterals).
• S’ha organitzat la jornada de bricolatge com una festa de retrobament de les famílies a
l’escola.
• S’ha realitzat la compra de les lliteres per al descans dels nens i nenes de cicle infantil.

Projectes curs actual

Pressupost
22/23
7.000 €

• Assumir la compra de mosquiteres per a les finestres del menjador.
• Assumir la compra de tendalls i/o carpes per a les taules exteriors.
• Acompanyar l’escola en la proposta d’obres futures (construcció gimnàs i reforma grades laterals).
• Traslladar a l’Ajuntament de Cerdanyola la nostra inquietud pel desenvolupament d’un pla de manteniment dels
centres educatius del municipi.
• Organitzar la jornada de bricolatge com una festa de retrobament de les famílies de l’escola.

COMISSIÓ DE MENJADOR
Projectes curs passat
• Tramitació de la subvenció per les vetlladores de menjador.
• Reunió de la comissió mixta (escola-educadors4-comissió de
menjador).
• Revisió dels menús.
• Parada de fruites a la jornada de bricolatge.

Projectes curs actual
• Trobar nous membres per la comissió.

• Establir nous objectius.
• Tramitació de la subvenció per les vetlladores de menjador.
• Reunió de la comissió mixta.
• Revisió del menús

Pressupost
22/23
• A concretar
segons el que
decideixi la
nova comissió

COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS
Projectes curs passat
• Subvenció esports
• Definició i horaris extraescolars
• Noves propostes

Projectes curs actual
•
•
•
•

Subvenció esports
Definició i horaris extraescolars
Noves propostes
Etc.

Pressupost
22/23
500 €

COMISSIÓ DE DIVERSITAT
D’APRENENTATGE
Projectes curs passat
• . Continuar oferint suport a l’escola amb
projectes com el curs 20/21 (compra de
tablets pels infants i de llibres de lectura
fàcil)

Projectes curs actual
• .Estudi de necessitats dels pares de l’escola –
amb el qüestionari del AFI
• Realització d’una xarrada relacionada amb
dificultat d'aprenentatge
• . Realització d’una xarrada relacionada amb
altes capacitats

Pressupost
22/23
300€

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA
Projectes curs passat
• Gestió lots bibliogràfics a petició de l’Escola
• Donació de revistes

Projectes curs actual
•
•
•
•
•
•
•

Gestió lots bibliogràfics a petició de l’Escola
Donació de revistes
Gestió espectacle Sant Jordi
Obertura tardes Biblioescoleta?
Hores del conte?
Activitats literàries?
....

Pressupost
22/23
500 €

COMISSIÓ D’ESCOLA DE FAMÍLIES
Projectes curs passat
• Engega la col·laboració amb altres AFI d’escoles de Cerdanyola per crear xarxa col-laborativa per
organitzar de forma conjunta xerrades per les famílies de Cerdanyola.
• Organitzem xerrada “Com parlar als nostres infants de la pèrdua i la mort”, Xusa Serra - online
Març 2022
• Organitzem xerrada “Com explicar als infants imatges de violència o situacions bèl·liques”,
Ingebord Porcar Becker - online Abril 2022
• Organitzem xerrada junt amb la Comissió de Coeducació: “Coeducació d’avuí, igualtat de demà”,
on line maig 2022
•“Infants i pantalles “- organtiza Escola Xarau, online Maig 2022

Pressupost
22/23
500 €

Projectes curs actual
•Continuar la col·laboració amb la xarxa de les AFI de Cerdanyola, dins d’aquest marc s’han demanat a la diputació de Barcelona les
següents xerrades;
•“Eines per ajudar als fils i filles a créixer”, (grup edat 0-6 anys)
•“L’assetjament. Eines i estratègies per evitar l’assetjament i per actuar quan apareix”, ( grup edat 6-12 anys)
•Llençar enquesta sobre els temes que més interessen a les famílies junt amb STEAM.
•Llençar enquesta sobre la rebuda de les noves famílies a l’escola. Què fem bé i què podem millorar → Amb l’objectiu de crear un
document marc de benvinguda o actuacions addicionals
•Propòsit d’organtizar les xerrades “Com acompanyar la sexualitat dels infants”, (Anna Sàlvia) i “Els límits a la criança
respectuosa” amb l’Elisenda Pascual
•Durantl curs 2023-24: proposta de treball conjunt amb l’escola per organitzar una formació al conjunt de la comunitat educativa(
infants, famílies, professorat) sobre un mateix tema. Exiemple: acompanyament de la sexualitat als infants.

COMISSIÓ D’STEAM
Projectes curs passat
• Assessorament al claustre sobre el projecte UNESCO
• Formació específica al professorat sobre temàtiques
associades amb el projecte UNESCO

Projectes curs actual
• Assessorament i formació del claustre de mestres sobre el
projecte UNESCO, aquest any part del projecte de recerca
ASMART-ER ARENAS.
• Gestió de la participació de les famílies en el projecte de
ciència ciutadana SMART-ER ARENAS.
• Reenviament de l’enquesta sobre coneixements i
experiències de les famílies de l’Escoleta.

Pressupost
22/23
500 €

COMISSIÓ DE COEDUCACIÓ

Projectes curs passat
▪
▪
▪
▪
▪

Xerrada “Coeducació d’avui, la igualtat del demà”, amb Escola de Famílies 18/05/2022
Conta-contes coeducatius a la Jornada de Primavera 2022 (07/05/2022)
Proposta d’accions coeducatives a la direcció (Project UNESCO sobre art i ciència – dones i
ciència-, Sant Jordi/Santa Jordina – propostes de renovació de llibres per part de famílies-,
Recitals poesia (dones).
Difusió d’activitats i materials coeducatius (CEF, Escoles Coeducatives Sant Cugat, PAC).
Banc de recursos coeducatius per a la comunitat educativa.

Projectes curs actual
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Edició de materials coeducatius.
Formació coeducació comunitat educativa.
Diagnosi de gènere. Xarxa d’Escoles Violetes.
Programació coeductiva en el marc de commemoracions destacades: 25N. 8M. Dia de les Nenes i
les Dones a la Ciència. Sant Jordi i Santa Jordina...
Treball transversal amb el conjunt de comissions de l’AFI.
Celebració d’una Matinal Coeducativa, amb activitats adreçades a nenes i nens i ponències i
tallers sobre la coeducació i la seva implementació per a la comunitat educativa.
Responsable Coeducació al Consell Escolar de ciutat.

Pressupost
22/23
700€

COMISSIÓ DE VINCLE AMB L’ENTORN
Cooperar per connectar l’Escoleta a la COMUNITAT local, a partir de compartir
experiencies, relacionar-nos i crear xarxa, dialogar, estalviar i reaprofitar recursos,
etc.
COMUNITAT
=
Famílies dins i fora de l’escola
Altres entitats, centres educatius o Administracions locals

→ Transversalitat Escola, altres comissions AFI
QUI SOM?

Vanesa

Eva

Estel

Maria

Agus

Busca'ns per l'escola o contacta amb nosaltres per mail: entorn_afibellaterra@googlegroups.com

Projectes en curs

COMISSIÓ DE VINCLE AMB L’ENTORN

1. Pacificació i mobilitat
• Projecte de pacificació entorn escolar.
• Activisme a l’Ajuntament CdV camins escolars i UAB.
2. PAC - Plataforma d’AMPES Cerdanyola del Vallès:
• Manteniment d’escoles, coeducació, benestar, vincle AFFAC, millorar comunicació amb Ajuntament,
desburocratització.
• PEE / PEC
Pressupost 22/23
• Revolta Escolar per pacificació entorn escolar

3. Comunitat Escoleta
• Continuar moderació grup WhatsApp Intercanvis Escoleta
• Coordinació Jornada d’escola Primavera – Dissabte 25.03.23! . Decidir format.

Festa Primavera → €300
Kits aniversaris → €50
TOTAL: €350

4. Sostenibilitat
• Kits aniversaris en préstec per totes les famílies de l’escola (Procés aviat via delegades classes)
5. Bicibus
• Sessió amb alumnes Màster en Estudis Territorials i Planejament sobre l’experiència, reptes, etc.
• Continuïtat setmanal / puntual? Interès?
6. Acció social
• Explorar col·laboracions entre AFI i entitats socials (berenars, fira, col·laboració puntual)

COMISSIÓ DE TRANSPORT
Projectes curs passat
• Treball conjunt amb la comissió de vincle amb l’entorn.
Presentació d’instàncies a l’ajuntament de Cerdanyola pel
tancament de les vies d’accés a l’UAB.
• Acompanyament als infants de cicle inicial fins l’autobús per
part del professorat de l’escola i control des de la porta dels
infants de cicle mitjà .

Projectes curs actual
•

Elaborar una guia de fàcil accés per informar dels passos a
seguir per us del Transport Escolar.
• Afegir a la web un enllaç amb les parades i horaris de les
diferents línies.

Pressupost
22/23
500 €

COMISSIÓ DE CASAL D’ESTIU
Projectes curs passat
• Summer Camp – Learning Scool (2 setmanes)
• Casal d’Estiu l’Escotillo (2 setmanes)

Projectes curs actual
• Summer Camp – Learning Scool (1 setmana)
• Casal d’Estiu l’Escotillo (4 setmanes)

Pressupost
22/23
0€

7. Invitació de nous
membres a participar

8. Precs i preguntes
afi.bellaterra@gmail.com

@ampabellaterra

https://ampa.escolabellaterra.cat/

