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INTRODUCCIÓ

,

Aquest document és el resum de les actuacions que s'han portat a terme des de
l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) durant el curs 2019-2020 entre el mes
de setembre i el 13 de març que es va iniciar l'estat d'alarma pel COVID-19.
En iniciar el curs l'associació fins ara anomenada AMPA (Associació de pares i
mares d'alumnes) canvia de nom a AFA (Associació de famílies d'alumnes) per
tal d'incloure la varietat de famílies existents en l'actualitat.
L'AFA Antoni Botey és una associació sense ànim de lucre formada per les 171
famílies sòcies que de manera altruista participen en el manteniment de
l'associació amb les seves aportacions i el seu esforç.
Les associacions de famílies d'alumnes tenen com a finalitat essencial facilitar la
participació de les famílies en les activitats del centre escolar així com
col·laborar amb la direcció i l'equip de mestres. No són les úniques, però sí les
fonamentals.
En aquesta memòria trobarem els següents apartats:
Gestió de la Junta directiva
Extraescolars
Activitats amb els alumnes i les famílies
Festes
AFA amb l'escola
Escola Verda
Memòria econòmica
AFA on-line
Més enllà de les portes de l'escola
Coclusions
Agenda Curs 19-20
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GESTIÓ DE LA
JUNTA DIRECTIVA

La junta directiva actual està formada per 12 mares de l'escola i va començar
a funcionar aquest curs.
En aquest temps el nostre dia a dia a l'escola ha inclòs reunions setmanals
per a organitzar tant la gestió com les activitats i sobretot, perquè totes les
decisions fossin consensuades.
S'ha atès a les famílies en dos horaris diferents:

mATÍ 9-10H
TARDA 17-18H
També ens hem estat formant per a poder gestionar adequadament
l'associació gràcies a FAPAC (Curs de gestió bàsica per AMPA/AFA Nivell 1).
En aquest temps, a més, s'han convocat dues assemblees extraordinàries: la
primera a inicis d'octubre i la segona al novembre. Les actes de les reunions
estan disponibles per descarregar en la web de l'escola.
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EXTRAESCOLARS

,

Durant aquest curs s'ha treballat conjuntament amb l'empresa
d'extraescolars Lloc de Jocs, que s'ha encarregat de la contractació dels
monitors i de la gestió de les quotes.
De totes les activitats que es van oferir a principi de curs, finalment per
demanda de les famíles s'han fet les següents:

INFANTIL

Primària Acrodance

MULTIESPORTS
ENGLISH GAMES
TEATRE
LEGO CONSTRUCCIONS

Patinatge
Taekwondo
FutbolPrebenjamín
Futbol Benjamí
Futbol Cadet
Inglés
Robòtica

Durant l'última setmana lectiva de Desembre es van celebrar unes jornades
de Portes Obertes on les famílies van poder veure en directe les activitats
que feien els infants. I després de cada activitat es va oferir un berenar a les
famílies per celebrar les festes i acomiadar-nos fins el gener.
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ACTIVITATS AMB ELS
ALUMNES I LES
FAMÍLIES

,

CANGURATGES
Per tal d'afavorir l'assistència a
les reunions de principi de curs,
des de l'AFA es va oferir un
servei de canguratge gratuït per
totes aquelles famílies que no
tenien amb qui deixar els seus
fills/filles. El servei va ser un èxit
aconseguint
augmentar
el
nombre de famílies assistents a
les reunions.

INFANTIL

tallers familiars

TALLER TEATRE
Com és tradició, els alumnes de
sisè van protagonitzar el túnel
del terror a la festa d'Halloween.
Es va gestionar el muntatge del
túnel juntament amb les famílies
i l'escola. A més els vam oferir
dues
sessions
gratuïtes
d'interpretació impartides pel
Marc, el nostre profe de Teatre.
Els diners recaptats al túnel es
destinen a la festa de graduació
de sisè.

xerrades

panera colònies
Tradicionalment l'AFA cada any
organitza la rifa d'una panera
perquè els alumnes es puguin
sufragar el cost de les colònies
venent talonaris.

sorteig entrades

Els divendres aprofitem que no
tením extraescolars per fer
tallers de manualitats amb la
col·laboració de les famílies.
S'han fet:

Al desembre van venir a visitarnos els Bombers de Badalona
per a fer una xerrada sobre
prevenció i actuació en cas
d'incendi.

Col·laborem amb els alumnes i
les famílies de sisè amb dues
rifes d'entrades de cinema a la
festa de Carnestoltes i la Festa
de la Terra.

Segells d'estampació
Porta-espelmes
Pessebres amb pals de gelat
Música en família
Varetes de Harry Potter

Teníem dues xerrades més
programades sobre bullying i
gestió de la ira, estem a l'espera
de poder-les reubicar a l'agenda
de l'any vinent.

Els diners que es treuen de les
rifes es destinen a la graduació
de sisè.
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FESTES
Les festes són obertes a tothom. No fa falta
ser sòcia, ni tan sols pertànyer a l'escola.

FESTA DE BENVINGUDA

En elles es busca fomentar els valors de
l'escola: Inclusió, respecte, col·laboració,
sentiment de comunitat, i cura del medi
ambient.

FESTA DE hALLOWEEN
I TÚNEL DEL TERROR

xocolatada
solidària

És tradicional veure'ns
la primera setmana del
curs i celebrar que
tornem a estar junts un
any més.

FEsta de
carnestoltes

Els alumnes de sisè
s'encarreguen de
protagonitzar l'atracció
estrella de l'escola. A
nosaltres ens toca fer-los
un cop de mà. I alhora els
acompanyem celebrant
Halloween.

Xocolata, dolços i molta
generositat per col·laborar
amb Sant Joan de Deu i la
lluita contra el càncer
infantil. Es fa una donació
de 408,30 euros.

FEsta de la terra
Vam tenir concurs de
disfresses, classe de
zumba, sorteig d'entrades
de cinema, tallers… I
moltíssimes patates
fregides.

Coincidint amb l'exposició
sobre medi ambient que feien
els alumnes, es prepara una
petita festa plena de tallers
amb material reciclat i ecofriendly.
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AFA AMB L'ESCOLA
Des d'inici de curs s'ha mantingut una relació
de col·laboració i ajuda mútua amb l'escola,

reunions periòdiques afa-direcció
1

Durant aquest curs hem fet reunions mensuals de coordinació amb
l'equip directiu per tractar temes d'interés comú.

canguratges mutus
2

Facilitar l'assistència de les famílies a les reunions era un objectiu comú
escola-AFA. Per això es va iniciar un servei de canguratge mutu, L'AFA
donant suport a les reunions de començament de curs del col·legi i
l'equip directiu donant suport a les assemblees de l'associació

postals D'intercanvi ampas llefià

3

És tradicional que les AMPES de LLefià fem un intercanvi de postals.
L'escola s'encarrega d'organitzar els tallers amb la col·laboració de
voluntaris i del material. L'AFA s'encarrega de fer l'intercanvi. Gràcies a
tots aconseguim mantenir aquesta tradició tant maca.

regal de reis
4

Aquest curs el regal de Nadal ha consistit en un regal col·lectiu per a
cada classe on cada curs ha fet la carta de desitjos. D'aquesta manera
s'ha dotat de material a les classes a la vegada que els nens han tingut
un regal compartit amb els seus companys.
,

setmana cultural de l'escola i festa de la terra
5
,

Aquest curs el projecte comú a tots els cicles ha estat el medi ambient.
L'AFA ha participat a la setmana cultural amb la Festa de la Terra i amb
el projecte de reducció de gots d'un sol ús. L'escola ha col·laborat
donant els 100 gots reutilitzables amb el logo de l'escola.

projecte de pati
6

L'AFA dona suport al projecte de pati que té l'escola. Aquest curs però
hem hagut d'aturar les reunions previstes per la pandèmia.

portes obertes
7

Acompanyem a les noves famílies en el procés de portes obertes.
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ESCOLA
VERDA

Un dels propòsits que ens vam fer aquest curs va ser el de fer-nos més
verds. Per a això vam anar incorporant a poc a poc petits gestos per a
generar menys residus:

Reduïm al màxim el consum de paper
Enviant-vos totes les
notificacions a través
de Whatsapp i
Tockapp.

No es fa una sola
còpia que no sigui
absolutament
necessària per la
gestió.

Per la gestió interna
es fa servir paper
reciclat.

s'aprofita tot el material que ja teniem a
l'associació. els tallers es fan en funció
d'aquest o amb materials reciclats

A LES FESTES s'han CANVIAT ELS GOTS D'UN SOL ÚS PER GOTS
REUTILITZABLES. i SI el PORTEm DE CASA, MOLT MILLOR!

I ENCARA QUEDA MOLT MÉS PER FER!

,
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MEMÒRIA
ECONÒMICA

SALDO ANTERIOR

2.257,67 €

ingressos

4.697,24 €

despeses

2.120,29 €

SALDO ACTUAL

4.834,62 €

AFA ON-LINE
El 13 de març degut al confinament per la pandèmia de covid-19, l'AFA trasllada
la seva activitat a la modalitat on-line.
Mantenim contacte amb la direcció del centre, les ampes de LLefià i Fampes de
Badalona per tal de coordinar-nos i establir com a màxima prioritat que cap infant
quedi enrere.
L'AFA continua disponible per a totes les famílies del centre a la direcció de
correu:

afaantonibotey@gmail.com
per tal d'atendre consultes, dubtes o qualsevol altre assumpte.
També envia informació a les famílies a través de Tockapp, whatsapp i twitter.

@AfaBotey

MEMÒRIA CURS 19-20 AFA ANTONI BOTEY

MÉS ENLLÀ DE
LES PORTES
DE L'ESCOLA

La nostra feina no acaba aquí, també formem part de comunitats més grans
que dediquen molt temps i esforç a l'interès de tots. Mantenim relacions
amb les Ampas i Afas de les escoles del barri de Llefià amb les quals, per
exemple, varem fer possible l'intercanvi de postals, També pertanyem a
Fampas Badalona i l'any que ve ens integrarem a Fapac.
La missió de totes aquestes entitats és aconseguir que l'escola pública no
sigui l'última de la llista en els projectes polítics, urbanístics o econòmics
dels òrgans de govern, tant a nivell municipal com a nivell autonòmic.
Parlem de mapes escolars, camins escolars, ratis, matrícula viva, gestió del
manteniment a les escoles públiques, construcció de nous centres, ajuda a
col·lectius vulnerables, etc.
També mantenim relacions amb la Comissió de Cultura del barri de LLefià i
les diferents entitats del barri de LLefià.
Junts aconseguim més.
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CONCLUSIONS

Com a tancament es fa una valoració general del curs:
La implicació dels alumnes i dels mestres ha estat clau en l'èxit de l'ús dels gots
reutilitzables a les festes per reduir residus, així com per mantenir el pati net i sense
fum. Els alumnes van fer cartells i ens han ajudat molt a conscienciar les famílies de la
importància de la reducció de residus i cuidar l'espai escolar.
S'ha fet un esforç important per poder fer arribar a les famílies tota la informació de les
activitats de l'associació. S'ha comptat amb la col·laboració de les delegades de cada
curs per fer disfusió als grups de whatsapp de les classes, i de l'escola per fer-ho a
través de tockpapp i els taulells, reduint l'ús de paper al mínim imprescindible. Es
valora positivament el resultat i volem continuar en la mateixa línia.
Els tallers familiars han tingut una bona acollida entre les famílies. Pensem que el dia
de la setmana (divendres) ha estat clau en l`èxit de participació. Per temes
organitzatius i d'espai en algun taller es van quedar sense places algunes famílies, per
això valorem repetir aquells tallers que més èxit han tingut donant preferència a les
famílies que no han pogut assistir-hi.
Participació activa de les famílies en l'organització dels tallers i les festes de l'AFA. Una
vegada més la xocolatada per la lluita contra el càncer ha estat un exemple de
participació i solidaritat. Moltes famílies van donar dolços per acompanyar la xocolata.
També hem tingut famílies que organitzen tallers, que han fet donatius de material pel
muntatge del túnel del terror, que han portat jocs i materials reciclats per la festa de la
Terra i que ens han ajudat en l'organització de les festes. Valorem molt aquesta
participació i volem que cada any siguin més famílies les que s'animen a col·laborar.
La Festa de la Terra va tenir molt bona acollida per part de les famílies. En aquesta
festa a part dels tallers habituals més dirigits, es van introduir jocs autònoms que
permetien la lliure circulació i la presa de decisions dels infants. La fruita com a part
del berenar també va estar un èxit. Prenem nota i esperem poder tornar aviat a posar
en marxa aquest tipus de tallers a les festes.
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AGENDA

,

SET

13

PRESENTACIÓ EXTRAESCOLARS

Difusió informació AFA i extraescolars
20

FESTA BENVINGUDA
Berenar gratuït per als alumnes i tallers
CANGURATGES

Servei de canguratge a les reunions de
principi de curs de P3 a 6è.

OCT

1

REUNIÓ FAMPES BADALONA

4

REUNIÓ AMPES DE LLEFIÀ

4

ASSEMBLEA GENERAL
Ratificació càrrecs

8
18/25

CONSELL ESCOLAR
CLASSES TEATRE (TÚNEL)
2 classes de 2 hores als participants del
túnel del terror de sisè

21

CURS GESTIÓ AFAS/AMPAS

31

FESTA HALLOWEEN
Túnel del Terror i tallers
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,

NOV

5

REUNIÓ TALONARIS COLÒNIES

amb les famílies de P5/2n/4rt/6è
12

CONSELL ESCOLAR

15

ASAMBLEA GENERAL
Presentació /aprovació del projecte i el
presupost d'AFA pel curs 19-20
(Acta penjada a la web de l'escola)

18

REUNIÓ FAMPAS BADALONA

29

TALLER FAMILIAR DE
SEGELLS D'ESTAMPAR

DES

4

REUNIÓ AMB L'AJUNTAMENT

9

XERRADA BOMBERS

10

TALLER FAMILIAR DE
PORTA-ESPELMES

13

INTERCANVI POSTALS NADAL
AMB LES AMPES DE LA ZONA

13

TALLER FAMILIAR DE
PESSEBRE AMB PALS

17/18
/19

PORTES OBERTES
EXTRAESCOLARS
Berenar amb dolços nadalencs per als
infants i les famílies després de l'activitat

20

TALLER DE MÚSICA EN
FAMÍLIA

23

ENTREGA PANERA NADAL
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,

GEN

7

REGAL DE REIS ALS INFANTS

Es regalen jocs per l'aula
14

CONSELL ESCOLAR

20

REUNIÓ FAMPES BADALONA

23

MANIFESTACIÓ FAMPES

Anem al Consell Escolar Municipal per
protestar per la manca de manteniment
dels centres.
31

TALLER FAMILIAR DE
VARETES DE HARRY POTTER

FEB

4
7

REUNIÓ GRADUACIÓ SISÈ
XOCOLATADA SOLIDÀRIA

Amb la col·laboració de moltes famílies
recaptem 408,30 euros per Sant Joan de
Deu.
17/18
/19

20

CONSIGNES CARNESTOLTES
EXTRAESCOLARS

FESTA CARNESTOLTES

Tallers infantils
Master class de Zumba
Concurs de disfresses (jurat 6è)
Rifa entrades cinema (benefici 6è)
27

REUNIÓ DELEGADES
PROJECTE PATI
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,

MAR

2

REUNIÓ AMPES LLEFIÀ

Organització Jornada FAMPAS 25 Abril
3

CONSELL ESCOLAR

6

FESTA DE LA TERRA

Berenar
Tallers eco-friendly
Rifa d'entrades de cinema (sisè)
9

REPRESENTACIÓ AFA A LA
JORNADA DE PORTES
OBERTES

9
13

REUNIÓ FAMPAS
REUNIÓ DELEGADES

T
A
L
·
L
E
C
N
A
C
PROJECTE PATI

15

CALÇOTADA POPULAR

Amb l'actuació d'Acrodance i sevillanes
a la plaça Trafalgar.

20

XERRADA

"Assetjament entre iguals, comprendreho i prevenir-ho"

El 13 de març queden cancel·lades totes les activitats escolars i
extraescolars degut a la situació de pandemia per covid-19 i l'AFA continua la
seva tasca de representació de les famílies on-line. Mantenim contacte amb
la direcció del centre, FAMPES i les ampes de la zona.
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,

ABR

23
25

T
A
L
·
L
E
C
N
A
C

DIADA DE SANT JORDI
DIADA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA
FAMPES

Tallers eco-friendly
Actuacions

,

MAI

XX

EXHIBICIONS

T
A
L
·
L
E
C
N
A
C

D'EXTRAESCOLARS
XX

ASSEMBLEA GENERAL
ORDINARIA

29

FESTA D'EXTRAESCOLARS

Amb animació i berenar

,

JUN

T
A
Inflables
L
·
L
Gimcana hawaiana
E
C
Tallers i jocs
autònoms
N
CA

14

FESTA DE FI DE CURS

17

GRADUACIÓ DE SISÈ

PENDENT

