
AFA
ESCOLA SANT JORDI 

FEU-VOS SOCIS DE L’AFA
Per formar part de l’AFA cal ser mare, pare o tutor/a 
legal d’un/a alumne/a de l’escola.

Només s’ha d’entregar a la secretaria de l’AFA (la 
Dolo) el full d’inscripció i pagar la quota anual de 35 
euros per família. 

Les quotes de les famílies sòcies de l’AFA generen un 
benefici a l’escola, que repercuteix directament a 
favor dels alumnes, és a dir, les nostres filles i fills. Ja que 
destinem part del pressupost anual de l’AFA a millorar 
les instal•lacions, facilitar recursos i augmentar els 
mitjans educatius disponibles. 

NECESSITEM MANS!
Hi han diverses maneres de participar a l’AFA i totes 
són importants

        Pots formar part activa d’una comissió.

        Pots fer de reserva per si necessitem mans.

        Pots ajudar puntualment en un projecte. 

Entre totes i tots 
FEM ESCOLA!

DESPATX DE L’AFA
Horari: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 17:30

Telèfon: 638 304 831
E-mail: afasantjordi@gmail.com

Fem de pont entre les famílies i les diferents comis-
sions de l’AFA. Amb aquest objectiu, fem difusió 
d’informacions d’interès general de les diferents 
comissions a les famílies, alhora que fem arribar els 
dubtes, queixes o propostes de les famílies a les 
comissions adients. 

Administrem el grup de delegades i delegats (mares, 
pares, tutors i tutores) per difondre les informacions 
mitjançant els grups de whatsapp de cada classe. 

Comissió de comunicació

Web de l’escola: http://escolasantjordivng.cat/

Twitter: @AFASantJordi 

Instagram: @afasantjordivng

    @menjadorsantjordi

Fem escola, fem barri, fem ciutat
A través de l’AFA fem escola, però també fem barri i 
fem ciutat. L’AFA ha teixit vincles amb diferents asso-
ciacions i plataformes vilanovines que permeten 
enriquir les nostres experiències. Aquestes són: 

          Plataforma de Camins Escolars

          Espai Compartim – Ajuntament 

          Casal de Dones 

          La Frontissa. Associació de Dones 

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és un espai 
on totes les famílies trobem una manera de participar 
directament en l’organització de l’escola. 

Com qualsevol altra associació, l’estructura de l’AFA 
està formada per una junta directiva i les diferents 
comissions de treball. 

Les comissions de treball estan formades per familiars 
de l’alumnat que col·laboren en diferents tasques. 

Cada aportació, per petita que sigui, és importantíssi-
ma per al bon funcionament de l’escola. 

QUÈ ÉS L’AFA?

QUÈ FEM A L’AFA?
Participar activament en diverses activitats organit-
zades a l’escola que beneficien a tot l’alumnat.

Donar suport a l’escola en les activitats, serveis i 
material que necessiti.

Gestionar i organitzar el servei de menjador, d’aco-
llida de matí, les activitats extraescolars i la bibliote-
ca de l’escola.

Organitzar diverses festes i berenars de l’escola i 
col·laborar en festes pròpies que organitza l’escola.

Oferir xerrades de formació adreçades a les famí-
lies de l’alumnat.

Formar part del Consell Escolar del centre.

Donar suport a les delegades i delegats de curs 
perquè flueixi la informació entre l’escola, l’AFA i 
tota la comunitat escolar.

Comissió d’Extraescolars
Proposem i oferim un ventall d’activitats respectuoses 
amb la línia pedagògica de l’escola i, alhora, que 
responguin als interessos de les famílies i l’alumnat. 

Planifiquem, gestionem i supervisem les activitats dirigi-
des a complementar l’horari lectiu dels nostres fills i filles, 
tant després de les classes com durant el temps del 
migdia. 

Les àrees d’activitat potenciades són l’esportiva, la 

creativa, la musical i la de creixement personal.

Fomentem la cohesió i la relació entre les famílies, en un 
ambient relaxat i festiu dins el recinte de l'escola, més 
enllà de l'àmbit escolar. 

Intentem donar continuïtat a les festes tradicionals, a les 
pròpies de l'escola i de l'AFA, amb la finalitat de promou-
re la participació familiar fora de l'horari escolar.

Comissió de Festes

Promovem moments d’acompanyament  a través de 
en els quals compartim l’emocionant camí de ser mares, 
pares, avis, àvies, germanes o germans de l’alumnat de 
l’escola. És a dir, fem FAMÍLIA dins de la mateixa escola.

Organitzem xerrades i tallers sobre diferents temàtiques 
relacionades amb l’educació, escoltem els vostres 
interessos i/o neguits i creem espais on es promogui la 
participació de les famílies a la vida de l’escola.

Comissió de Famílies 



L’AFA fa el paper d’empresa sense ànim de lucre que 
proveeix el servei de menjador a l’escola, vetllant per 
garantir la màxima qualitat, tant alimentària com del 
servei en si. 

El nostre objectiu principal és treballar conjuntament 
amb l’escola per aconseguir que l’estona del menja-
dor formi part del projecte integral d’aquesta. Per 
això, el monitoratge desenvolupa activitats paral·le-
les i complementàries al servei de menjador. 

Des de la comissió gestionem l’equip de cuina i de 
monitors i monitores alhora que també recollim i 
gestionem totes les inquietuds que les famílies puguin 
tenir sobre qualsevol aspecte relacionat amb el men-
jador i les activitats del migdia que els monitors i les 
monitores hi realitzen.

Comissió de menjador

Treballem per introduir la perspectiva de gènere a tots 
els àmbits de l’escola per respectar els drets dels 
infants a ser educats en plena igualtat d’oportunitats i 
no ser discriminats per raó de sexe o gènere. 

A través de la coeducació es valora l’experiència i 
l’aportació de les dones a la societat, així com també 
es reconeix i respecta la diferència, sense silenciar-la 
ni jerarquitzar-la, i s’elimina el sexisme i l’androcentris-
me en les relacions i les pràctiques educatives. 

Comissió de gènere i coeducació 
feminista

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) és un espai 
on totes les famílies trobem una manera de participar 
directament en l’organització de l’escola. 

Com qualsevol altra associació, l’estructura de l’AFA 
està formada per una junta directiva i les diferents 
comissions de treball. 

Les comissions de treball estan formades per familiars 
de l’alumnat que col·laboren en diferents tasques. 

Cada aportació, per petita que sigui, és importantíssi-
ma per al bon funcionament de l’escola. 

QUÈ ÉS L’AFA?

QUÈ FEM A L’AFA?
Participar activament en diverses activitats organit-
zades a l’escola que beneficien a tot l’alumnat.

Donar suport a l’escola en les activitats, serveis i 
material que necessiti.

Gestionar i organitzar el servei de menjador, d’aco-
llida de matí, les activitats extraescolars i la bibliote-
ca de l’escola.

Organitzar diverses festes i berenars de l’escola i 
col·laborar en festes pròpies que organitza l’escola.

Oferir xerrades de formació adreçades a les famí-
lies de l’alumnat.

Formar part del Consell Escolar del centre.

Donar suport a les delegades i delegats de curs 
perquè flueixi la informació entre l’escola, l’AFA i 
tota la comunitat escolar.

Comissió d’Extraescolars
Proposem i oferim un ventall d’activitats respectuoses 
amb la línia pedagògica de l’escola i, alhora, que 
responguin als interessos de les famílies i l’alumnat. 

Planifiquem, gestionem i supervisem les activitats dirigi-
des a complementar l’horari lectiu dels nostres fills i 
filles, tant després de les classes com durant el temps 
del migdia. 

Les àrees d’activitat potenciades són l’esportiva, la 
creativa, la musical i la de creixement personal.

Fomentem la cohesió i la relació entre les famílies, en 
un ambient relaxat i festiu dins el recinte de l'escola, 
més enllà de l'àmbit escolar. 

Intentem donar continuïtat a les festes tradicionals, a 
les pròpies de l'escola i de l'AFA, volent promoure la 
participació familiar fora de l'horari escolar.

Comissió de Festes

Promovem moments d’acompanyament  a través de 
les quals compartim l’emocionant camí de ser mares, 
pares, avis, àvies, germanes o germans de l’alumnat 
de l’escola. Fem FAMÍLIA dins de la mateixa escola.

Organitzem xerrades i tallers sobre diferents temàti-
ques relacionades amb l’educació, escoltem els 
vostres interessos i/o neguits i creem espais on es 
promogui la participació de les famílies a la vida de 
l’escola.

Comissió de Famílies 


