Associació de Famílies dels Infants de l'Escola Decroly de Barcelona
Memòria de l’activitat de l’AFI durant l’any 2021
Durant aquest any 2021 i després de tornar a una certa normalitat escolar degut al
Covid, fem un resum de l’activitat desenvolupada per l’AFI:

A 2021, la Junta de l’AFI acabarà per reunir-se un total de 10 vegades:
- 8 reunions telemàtiques: 19/gener, 16/febrer, 17/març, 15/abril, 12/maig, 11/juny, i
20/octubre i 17/novembre.
- 2 reunions presencial: 21/setembre i la darrera 15/desembre.

COMISIONS DE L’AFI
A banda de l’activitat diària de suport a les famílies de l’Escola, les diverses activitats
organitzades per l’AFI es treballen i es desenvolupen en equips organitzats per
comissions detallades a continuació, juntament amb els seus responsables:

Xerrades i Activitats per les famílies: Lydia Valles, Eva Llaràs, Marc Rovira i Mel
Sordo.
Aquest any 2021 i donades les circumstancies de no poder fer trobades de grup s’ha
potenciat molt les activitats telemàtiques de l’AFI amb l’organització de tot un seguit de
xerrades i talles. Casi cada mes lectiu les famílies han disposat d’una xerrada i/o
activitat organitzada per l’AFI.
L’objectiu de les xerrades es parlar de temes d’actualitat educativa i pedagògica, i els
tallers tenen una finalitat lúdica per gaudir en família.
Al 2021 ha estat un esforç important de planificació i organització, des de l’AFI estem
molt satisfets de la qualitat dels tallers i xerrades organitzats.
•

Gener 2021: Xerrada “Prevenció de Relacions Abusives” amb la fundació
Vicki Bernadet

•

Febrer 2021, Xerrada “Com Gestionar el Dol”, amb Marita Osés.

•

Març 2021, Taller de manualitats “Espiral dels Sentits”, amb Noemi Duran.

•

Abril 2021, Sortida de Teatre en Família: Parallel Ways

•

Abril 2021, Xerrada “Les Pantalles en l’Entorn Familiar”, amb la fundació
Anne.

•

Maig 2021, Xerrada “Pedagogia Sistèmica”, amb Patrícia de Diego.
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•

Octubre 2021, Taller de cuina “Esmorzars Saludables”, amb Gina Estapé.

•

Novembre 2021, Xerrada “Llenguatge Oral”, amb Cristina Susana Sordo.

Pel 2022 l’AFI treballa amb idees d’activitats com papiroflèxia, tallers sobre veu i cant,
tallers per mares i pares en etapa infantil, o activitats teatrals per menuts i grans, i un
objectiu d’apropar-nos a l’escola (mestres, patronat, etc.) per saber quins temes i/o
activitats són també del seu interès i poder-los incorporar al programa.

Revista EL NUNCI: Lydia Valles, Oleguer Pujol, Jonatan Abadia i Marc Rovira.
L’AFI aporta la impressió de la revista de l’Escola, per donar suport a la implicació
demostrada pels alumnes i els mestres en aquest projecte escolar.
El Nunci es la revista trimestral de l’escola i la seva publicació i repartiment coincideix
amb la finalització del trimestre.
Des de l’AFI tenim la proposta de donar més visibilitat al NUNCI i posar en valor tota la
feina que inclou (mestres, alumnes) i celebrar que es una cosa ben de la nostra
escola, i proposem buscar un dia de repartiment que no coincideixi amb la data de
finalització del trimestre, que es un dia una mica caòtic i veiem que el NUNCI queda
difuminat.
A l’elaboració del NUNCI l’AFI participa amb un article en la revista de l’Escola:
-

1er Trimestre 2021

-

2on Trimestre 2021. Inclou una amplia explicació i publicació dels treballs
premiats als Jocs Florals per Sant Jordi.

-

3r Trimestre 2021. Inclou un missatge encoratjador per treballar plegats AFI,
Patronat i Mestres, per fer créixer la nostra comunitat.

Jocs Florals de l’Escola Decroly: Natalia Espinosa, Jonatan Abadia, Oleguer Pujol,
Gabriela Tapia, Mari Ramírez, Eva Llaràs.
Durant la Diada de Sant Jordi, es celebren els Jocs Florals de l’escola Decroly amb la
participació activa de l’AFI.
Des de l'AFI hem col·laborat amb l'Escola proporcionant tot el material necessari per
fer les creacions de poesia visual, així com els premis (llibres i diplomes) i les roses
que es van repartir als alumnes (que vam comprar als alumnes de sisè contribuint al
seu viatge de fi de curs).
L’AFI també va seleccionar el jurat i vàrem participar activament a l'entrega de premis.
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Grup Natura: Jonatan Abadia, Oleguer Pujol i Joaquim Oliveras
Malauradament per les circumstàncies de la pandèmia les sortides en grup han estat
prohibides.
- Gener/ 2021. Tot i el Covid, des de el Grup Natura es va fer una proposta de
geocatching a la zona de Gallecs (paratge natural a tocar mollet), una activitat que es
podia fer amb família i compartir amb la resta de famílies.
- Octrubre/2021: Hem hagut d’esperat a l’inici del nou curs escolar 2021/2022 per
organitzar la primera sortida de 2021. Sortida al Aiguamolls de La Ricarda al Prat del
Llobregat.

Comunicació i tramesa d’informació a les famílies i Coordinació dels Delegats de
classe: Natalia Espinosa, Jonatan Abadia.
L’AFI, amb la col·laboració dels Delegats de classe, contribueix a millorar la
comunicació a l’Escola: els xats de classe són fonamentals per aquesta tasca.
Les reunions amb els Delegats es fan un cop al final de cada trimestre.

Coordinació amb Cap d’Estudis/ Coordinador d’Infantil i Patronat: Natalia
Espinosa, Jonatan Abadia.
Hi han establertes reunions amb cada una de les dos seccions (és a dir tant amb CAP
ESTUDIS I COORDINADOR INFANTIL com amb el PATRONAT) de caràcter
trimestral, tot i que amb motiu de la pandèmia aquestes, quan s'han fet, s'han fet
telemàticament.

Web i Instagram de l’AFI: Joaquim Oliveras, Marc Rovira
S’ha fet l’actualització de totes les referencies que fan servir el nou acrònim d’AFI.
Dins d’una actuació més ample a la nova web de l’escola, l’AFI tindrà el seu apartat,
actualitzat on es donarà a conèixer i farà la seva presentació.
Tenim un nou mail: afi@decroly.org
Es manté actiu el blog de l’AFI pel canal d’Instagram.

Reurbanització de l’entorn escolar – Programa Protegim Les Escoles (la lluita
constant.. !) : Marc Rovira, Oleguer Pujol, Joaquim Oliveras
Es tracta d’un programa de l’ajuntament de Barcelona per la millora dels entorns dels
centres escolars. A l’escola Decroly hi som representats Direcció, Patronat i l’AFI.
A 2021 s’han tingut 2 reunions telemàtiques amb els tècnics de l’ajuntament per definir
les necessitats de l’escola.
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En una primera fase es van recollir les necessitats en un document intern que es va
enviar a l’ajuntament.
L’equip tècnic de l’ajuntament va presentar l’avantprojecte, al que en un segon
document intern s’ha donat resposta i fet les esmenes corresponents per intentar
redreçar aquells punts que no han estat inclosos a l’avantprojecte.
Actualment, estem a l’espera de rebre el projecte definitiu amb la previsió d’execució
durant l’estiu de 2022.

Material escolar: Gabriela Tapia, Oleguer Pujol, Mari Ramírez, Eva Llaràs, Marc
Rovira.
Es una feina important. L’AFI dóna suport a l’Escola en tot el procés de venda
d’equipacions escolars dels alumnes: es fa l’inventari del material, s’ha donat suport
amb les comandes i els contactes dels proveïdors.
Amb la finalitat de reciclar el material escolar, recentment s’ha organitzat un mercat
d’intercanvi de material de forma presencial un divendres a l’hora de la sortida escolar.
hem recollit motxilles, xandalls, bates, màrfegues (tots en bon estat i nets) per lliurarlos gratuïtament als interessats.
Una iniciativa d’intercanvi de material escolar que te tot el suport l’AFI es a través de
l’aplicació Telegram, iniciada pel Marc Rovira amb col·laboració amb altres pares i
mares de l’escola, i que dona continuïtat a l’intercanvi a l’inici i durant tot el curs
escolar.

Festa de Benvinguda de l’AFI: entre tots els membres de la Junta.
Aquest any no ha estat possible celebrar la Festa de Benvinguda per motius de la
COVID-19.

Fira de la Primavera: Mari Ramírez, resta de membres
Es una festa que es celebra normalment al mes de Maig i que aquest any no ha estat
possible.
Des de l’AFI, i per iniciativa de Mari Ramírez vàrem confeccionar unes bossetes de
cotó blanc, per portar les mascaretes amb l’escut de l’AFI que es van obsequiar als
alumnes de l’escola perquè tots els infants la decoressin al seu gust, dintre de la
tradició que tenim a l'AFI, de fer tallers durant aquesta festa.

Sopar de mares i pares:
Aquest any, amb motiu de la pandèmia no ha estat possible la celebració d’aquesta
festa de pares i mare, al pati de l’escola que es fa anualment al mes de Juny i amb
motiu del final de curs. Tant de bo 2022 sigui diferent.
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Orla de sisè i entrega de diplomes: Marc Rovira, Jonatan Abadia, Oleguer Pujol.
L’AFI s’encarrega de la recompilació de les imatges, de l’edició i de l’impressió de l’orla
que es lliura als alumnes de 6è que passen a l’educació secundària. Una feinada feta
amb tota d’il·lusió del mon.
Aquest any 2021 la cerimònia d’entrega dels diplomes es va fer a l’escola amb la
participació de membres de l’AFI.

Altres accions de l’AFI
Aquest any, des de l’AFI hem activat o col.laborat amb l’Escola en altres temes més
puntuals:

-

Donatius. Avui acabarem de concretar però tot sembla ser qeu anirà destinat a la cocreació del pati.

-

Cocreació del Pati de l’Escola.

-

Ens diem AFI desde inici del curs escolar 2021_2022

Tresoreria
El balanç econòmic de l'any 2021 i el pressupost per l’any 2022 els presentarà la
nostra Tresorera per tal de sotmetre’ls a votació.

A 2020 es va fer una reducció de les quotes durant la pandèmia.
Respecte a les quotes previstes per l’any 2021 es proposa de mantenir igual la
d’Assegurança d’orfandat, i tornar a la quota AFI; així quedarà:
•
•

Quota AFI: EUR 25,00
Quota d’Assegurança d’orfandat: EUR 29,00

ASSEMBLEA GENERAL

L’Assemblea General de l’any 2020 es convoca pel dimecres 17 de novembre de 2021
a les 20:45h, i es dona lectura al present document.

5

Associació de Famílies dels Infants de l'Escola Decroly de Barcelona

Joaquim Oliveras
Secretari de l’AFI

Natalia Espinosa
President de l'AFI
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