AFA Comissió d'Aprenentatges
Full de ruta i pressupost - Curs 2015-2016
MISSIÓ I OBJECTIUS GENERALS
1.

2.

Promoure la participació de les famílies i la col·laboració amb els mestres per tal
d’enriquir l’acompanyament dels infants i també millorar les condicions materials
de l’escola.

Generar activitats d’aprenentatges per les famílies: xerrades, escola de pares…

Integrants.
Liliana Pinacho
Carlos Lopez
Eva Dones
Gaelle Esque
Olga Martinez
Frederic Dalmau
Alejandro García

Propostes de treball pel curs 2015-2015

Pressupost

1. Coordinació de voluntariat
Grup de manetes
Voluntaris per a realitzar tasques d'adequació i decoració de l'escola, a més de
tasques de realització de materials pedagògics pels ambients i els cursos.
Actualizació del Pinterest amb propostes pels ambients d'infantil i primaria.
Biblioteca
Coordinar voluntaris i valorar noves possibilitats de voluntariat: Estudiants de
Facultat de Biblioteconomia i Documentació
Acompanyament a piscina – classe de 1er

300,00 €

Crida de voluntaris. Coordinar traspàs d'informació d'experiència prèvia i posar en
contacte a les famílies voluntàries. Assignar responsable del curs per a gestionar
l'acompanyament.
2. Treballar la relació famílies-escola
Valorar i treballar per millorar si cal el funcionament d'activitats mixtes famíliesescola, com la Setmana de Tallers de les Famílies i de la Setmana d'Ambients
Oberts.
3. Organització de xerrades per a famílies i mestres

Es treballarà en la millora de la convocatòria per tal d'augmentar l'assistència i la
implicació de les famílies. Aquest curs s'oferirà una única xerrada.

300,00 €

4. Informar sobre la possibilitat de la jornada compactada
L'Afa no té posicionament a priori, però es parla de la possibilitat de fer una xerrada
informativa amb experiències d'altres escoles.
5. Realitzar millores al pati
Espai musical

300,00 €

Creació d'un espai musical amb palés i diversos estris penjant, a més d'un xilòfon
gegant fet amb tubs de pvc. La construcció anirà a càrrec de voluntaris de l'escola.
Patis

400,00 €

Analisi i posterior realitzacio de millores i propostes de joc per els differents patis.
PRESSUPOST TOTAL

1.300,00 €

