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PLA DE TREBALL DE LES VOCALIES, 
SERVEIS I PROJECTES SINGULARS DE 

L’AFA PEL CURS 2011-2012
La  principal  activitat  associativa  de  l’AFA,  s’articula  a  través  de  les  vocalies.  Aquestes  es 
defineixen com un espai vàlid per a la participació activa de les mares, els pares i les famílies en 
general, en tots aquells assumptes que són competència de l’associació i d’interès general de les 
famílies. El sistema de funcionament és amb Grups de Treball, amb un/a vocal de referència que 
se’n fan càrrec i que té informats a la resta dels membres de la Junta de l’AFA.

En l’actualitat hi ha constituïdes les següents vocalies:

• Activitats extraescolars
• Cohesió social
• Coordinació associativa
• Comunicació
• Dinamització comunitària
• Esport i lleure
• Festes
• Formació i xarxa
• Imatge
• Menjador
• Pati(r)

I el següent servei:

• Servei d'acollida

VOCALIA D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Línies de treball:

• Dissenyar una programació d’activitats extraescolars que doni resposta especialment a les 
demandes expressades per les famílies.

• Proposar la realització d’activitats extraescolars idònies per a cada curs amb l'excepció de 
P3.

• Fer el seguiment qualitatiu del desenvolupament de les activitats que es realitzin.
• Vetllar  per oferir  extraescolars de qualitat  que siguin d'interès pels  pares i  nens i  amb 

concordança amb el projecte de l'escola. 
• Vetllar perquè les activitat funcionin de manera satisfactòria (fent de pont amb els pares, 

professionals q duen a terme activitats i escola). 
• Vetllar per les incidències, altes i baixes que les activitats generen durant tot l'any.



Carrer de l'Arquitecte Gaudí, 25. 08440 Cardedeu
Tel. 671 939 342

www.afacanmanent.bloc.cat
a/e afacanmanent@gmail.com

Associació de Famílies d’Alumnes del Centre d’Educació Infantil i Primària Can Manent                     CIF G64656333

• Juntament amb Secretaria, col·laborar amb el seguiment dels pagament de les activitats.
• Formar  una comissió  mixta  per  tal  de  fer  un full  marc  on  totes  les  ens implicades  hi 

puguem arribar a un consens sobre que, com i quan oferir les extraescolars i que serveixi 
de full de ruta a l'AFA.

VOCALIA DE COHESIÓ SOCIAL

Línies de treball:

• proposar iniciatives relacionals entre les famílies.
• Desenvolupar  activitats per afavorir  la  relació de totes les famílies de l'escola,  buscant 

diferents àmbits on poder relacionar-nos, amb diferents temàtiques i interessos.
• Col·laborar  amb altres  comissions  que impulsen iniciatives  amb un clar  component  de 

cohesió social.

VOCALIA DE COORDINACIÓ ASSOCIATIVA

Línies de treball:

• Garantir la participació de l’AFA en la Festa de les Escoles.
• Participar activament en els espais de participació, de presa de decisions i de coordinació 

entre les diferents AFA’s i AMPA's de la vila.

VOCALIA DE COMUNICACIÓ

Línies de treball:

• vetllar per una comunicació interna i externa eficaç.
• Promocionar i gestionar els canals de comunicació de l'associació.

VOCALIA DE DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

Línies de treball:

• afavorir l'intercanvi de recursos i serveis entre les famílies de l'escola.
• donar continuitat al Mercat boig de contes i llibres que es va celebrar durant la festa de 

Sant Jordi del 2010 i organitzar la 1a Fira Boja de roba i objectes esportius.
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VOCALIA D'ESPORT I LLEURE

 Línies de treball:

• desenvolupar activitats relacionades amb aficions i esport dels seus integrants, tant dintre 
com fora de l’entorn de l’escola, amb caràcter recreatiu i no competitiu, fomentant a més 
dintre d’aquests marcs la convivència, el treball en equip i la unió dels seus integrants. 

• gestionar les relacions i impulsar l'activitat relacionada amb el Pla Català de l’Esport.
• afavorir l'organització i/o coordinació de les activitats esportives locals de caràcter inter-

escolar com són el “cros” o d'altres.
• Proposar i organitzar activitats de lleure familiar.

VOCALIA DE FESTES

Línies de treball:

• Planificar d’acord amb l’equip de mestres, un calendari d’activitats festives pel curs 2011-
12 i en la mesura del possible, que estigui relacionat amb els continguts curriculars del 
curs.  (La  festa  de  benvinguda  "agAFA't",  festes  de  calendari:  Castanyada,  Nadal, 
Carnestoltes, Sant Jordi..., la festa fi de curs)

• Vetllar per tal que tota la comunitat educativa participi tant en el disseny com en la pròpia 
consecució de la festa. 

• Organització de diferents actes inaugurals, a tal efecte es vol crear una subcomissió que 
s'encarregui de dissenyar i organitzar els possibles actes.

VOCALIA DE FORMACIÓ I XARXA

Línies de treball:

• Desenvolupar estratègies per a la recollida de les necessitats de formació concretes de les 
famílies.

• Disseny i gestió d’activitats de formació per a les famílies que aportin més coneixement i 
compressió sobre temes relacionats amb el projecte educatiu de l'escola.

• Creació  d'un  espai  de comunicació  on des  de la  llibertat  i  el  respecte  puguem trobar 
respostes a diverses preguntes que ens puguem anar fent durant tot l'any, relacionades 
amb el col·lectiu escolar.

• Participació activa en la Xarxa d’Infància i Adolescència.
• Donar a conèixer al conjunt de les famílies les diverses reflexions i propostes sorgides en 

el marc de les comissions del Pla.
• Disseny i gestió dels casals que calgui ofertar.
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VOCALIA D'IMATGE

Línies de treball:

• Mantenir-se com una vocalia transversal que dóna suport a d'altres vocalies (cartells, 
logos, material corporatiu…)

• Reactivar el  “SUROBLOC” que estarà col·locat a la vidriera de la sala de l'AFA, per tal de 
fer accessible noticies varies de totes les vocalies, reunions de junta…, és a dir, la mateixa 
informació que es pot trobar al bloc de l'AFA, així com tot allò que cada vocalia creu que 
s’ha de fer arribar a les famílies.

• Maquetar la informació que des de l’afa es fa arribar per al butlletí de l’escola.
• Mantenimet dels carnets de l'AFA, com a suport informatiu del numero de soci, telèfons 

d'interès, etc. 
• Iniciar un procés amb la col·laboració de pares i mares, per tal que el carnet de l'AFA sigui 

reconegut per diversos establiments comercials i així poder oferir alguns beneficis als 
associats.

• Col·laboració gràfica amb els projectes singulars “apaKinampa i musica’l cor”.
• vetllar pel desenvolupament de la imatge gràfica de l'associació.
• desenvolupar les diverses aplicacions de la imatge de l'associació, necessàries per a la 

millora constant de la comunicació.

VOCALIA DE MENJADOR

Línies de treball:

• Canalitzar les inquietuds de les famílies de l'AFA en tot allò que faci referència al servei de 
menjador.
- S'ha creat un correu electrònic per afavorir la comunicació entre la comissió i amb la 
resta de famílies:   comissiomenjador-afacanmanent@yahoogroups.com  

• Esdevenir  el  referent  de l'AFA per al  Consell  Escolar  de Centre i  en especial  per a la 
Comissió  de Seguiment  del  servei  de menjador,  en tot  allò  relacionat  amb la  correcte 
prestació del servei i la seva millora constant.
En aquesta línia cal:
- establir reunions de seguiment periòdiques amb el/la representant del Consell Escolar 
designat i la empresa prestadora del servei de menjador.
-establir eines conjuntes (amb el Consell Escolar i la empresa prestadora del servei de 
menjador) de seguiment del servei de menjador.
- afavorir el desenvolupament de projectes d'acord amb la filosofia de l'escola dins de 
l'espai/servei de menjador

mailto:comissiomenjador-afacanmanent@yahoogroups.com


Carrer de l'Arquitecte Gaudí, 25. 08440 Cardedeu
Tel. 671 939 342

www.afacanmanent.bloc.cat
a/e afacanmanent@gmail.com

Associació de Famílies d’Alumnes del Centre d’Educació Infantil i Primària Can Manent                     CIF G64656333

VOCALIA DE PATI(R)

Línies de treball:

• vetllar conjuntament amb l'escola, perquè l'espai de pati esdevingui un espai educatiu i 
acollidor amb una gran diversitat d'ofertes de joc.

• Treballar pel condicionament i manteniment de l'espai de pati, mitjançant la implicació de 
tota la comunitat educativa.

• Impulsar les següents actuacions:
A curt termini:

1. Falcar els troncs de primària.
2. Pintar els jocs a terra d'infantil i primària.
3. Fer el sorral de primària.

A llarg termini:
4. Col·locació d'ombrívols tant a infantil com a primària.
5. Omplir els sorrals del pati de primària amb allò que calgui.
6. Col·locar quelcom a la tanca d'infantil perquè el pati quedi una mica més protegit.

SERVEI D’ACOLLIDA

Línies de treball:

• Garantir el manteniment del servei i vetllar pel seu nivell òptim de qualitat.
• Adaptació constant de la normativa per a una millor gestió del servei.
• Prioritzar la bona marxa del servei i el benestar dels infants
• Condicionar l’espai amb material nou
• Optimitzar la gestió administrativa
• Fer un seguiment més proper del servei  (captar noves famílies)

PROJECTES SINGULARS

APAkINAMPA

Línies de treball:

• dissenyar un nou espectacle de promoció del “nino manentó” amb la complicitat d'altres 
vocalies, vinculat al projecte educatiu de l'escola.

• mantenir  una  freqüència  estable  d'assaigs  a  l'escola,  per  tal  de  poder  mantenir  una 
proposta “viva” d'animació infantil.

• edició i distribució del cd/dvd “dum, durum, hoooum!” amb el segell Saltimbanqui.
• gravar els temes de l'espectacle “Tots els colors de l'arc” i “Anem a Can Manent”
• valorar la possibilitat de millorar el bloc d'apaKinampa amb la funcionalitat d'accés lliure als 

cançoners i a la descarrega de temes musicals.
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MUSICA'L COR

Línies de treball:

• afavorir el descobriment per part de les famílies del gaudir de la música a través del cant 
coral.

• establir llaços amb altres membres de la comunitat educativa-familiar de la nostra escola.
• mantenir una freqüència estable d'assaigs a l'escola, per tal d'enriquir-nos amb el treball 

individual i col·lectiu i iniciar-nos en la interpretació d'una partitura musical.

Cardedeu, setembre de 2011.


	

