COMISSIONS DE L'AFA NABÍ
COMISSIÓ
MENJADOR
(ECOARRELS)

‐

ACTIVITAT, CRONOGRAMA I REFERENTS

DESCRIPCIÓ
Treballa conjuntament amb l’empresa
Ecoarrels, S.L. per oferir als infants que
es queden a l’escola a dinar un menú
equilibrat, variat i sa.

CUPER A MÉS INFORMACIÓ CONTACTEU AMB LA SECRETARIA DE L'AFA, DORIS MORENO: AFA@NABI.CAT

ACTIVITATS
Reunions amb empresa de menjador i escola.
Revisió i supervisió mensual dels menús.
Seguiment del funcionament del servei.

REFERENTS I CONTACTE

M. ALBA CARREÑO

MIGDIA (PATI)

Coordina la relació de les famílies amb
l'equip de lleure de l'espai de migdia
(propostes, consultes).

Reunions periòdiques amb el cooordinador de
migdia.
Coordinació amb l'escola per implementar les
propostes.
Promoure l'ús del pati amb condicions
meteorògiques adverses. Propostes de
materials de joc. Fer llistat de películes per als
dies de pluja.
Resolució de conflictes en l'espai de lleure.

ESTHER MIRÓ
EVA VANDELLÒS
NATALIA BAQUÉ
ARIADNA CASAS

EXTRAESCOLARS

Proposa les activitats i el monitoratge
després de l'horari lectiu.

Coordinació i seguiment amb els coordinadors
referents de cada activitat extraescolar i suport
de la Secretaria de l'AFA. Gestió de noves
propostes.

CLARA RAICH
LILIANA VALVERDES
ANA ARIÑO
VANESSA RIBEIRO

Gestiona els continguts de la pàgina web i
del disseny d’eines per facilitar la
comunicació de les famílies amb l'AFA i
l’escola.

Coordinació i gestió dels continguts de la web
amb l'escola. Elabora formularis per activitats
de l'AFA, missatges per comunicació ràpida per
whatsapp i altres propostes.

SILVIA MIRALLES
ANA ARIÑO
VANESSA RIBEIRO
MIREIA FORNER
NICOLE ANDERER
MATI ACCORENTI
PATRÍCIA ROVIRA

Organitza el voluntariat per a diferents
activitats escolars (piscina, lectura,
anglès, sortides).

Coordinació de l'acompanyaments a piscina, el
reforç de lectura, el suport de conversa
d’anglès i les sortides de l'escola. Promoció de
la participació de les famílies en activitats de
l'escola.

COMUNICACIÓ

VOLUNTARIAT

FREINET

Facilita un espai de trobada per a les
famílies en el què expressar i debatre
inquietuds de tipus pedagògic.

GROGA

Fomenta el debat de l’escola pública i
Seguiment i actualització de les novetats
contribueix a les reivindicacions del
polítiques en relació amb l'educació pública.
moviment de famílies per defensar
Creació de espais de debat i valoració.
l’escola pública de qualitat per a tothom.

SUBVENCIONS

CASAL I CASALET

Organització de “Cafès Pedagògics” i altres
activitats d'interès pedagògic.

Facilita la realització d'activitats
particulars de l'escola amb fons
econòmics de subvencions.

Preparació, presentació, revisió i justificació de
subvencions econòmiques amb el suport de la
Secretaria de l'AFA.

Organitza el Casalet durant les tardes de
la jornada intensiva de juny i el Casal
d’Estiu al juliol amb activitats lúdiques de
9 a 17 h.

Organització i gestió conjunta amb el
coordinador del Casal i la Secretaria de l'AFA
(inscripcions, servei de menjador, activitats,
sortides...).

SOFI ESCUDÉ
MARINA ESTRAGUÉS
LAIA LLORCA

NATALIA BAQUÉ
SILVIA PUENTE
ANGEL PUYOL
LAIA BERGADÀ
DIANA RODÀ
GEMMA ROCA
REBECCA GALE
SOFI ESCUDÉ
SILVANA DIAZ
MARTA BUSQUETS
LAIA BERGADÀ
DIANA RODA
SILVIA PUENTE

CLARA RAICH
SILVIA PUENTE
ANGÉLICA ZAMORA
GEMMA COLL
LUISMI MARTÍN
CAROL LOPEZ
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COMISSIÓ

DESCRIPCIÓ

ACTIVITATS

REFERENTS I CONTACTE

FARIGOLA /
AULA DE NATURA

Cuida l’entorn natural de l’escola i el dels
Manteniment dels patis, cura i manteniment de
voltants, promou l’ús de l’Aula de Natura
l’Aula de Natura, abastiment de material i eines
i participa del projecte d’Escoles +
de l'hort.
Sostenibles.

MUNTSA GARCÉS
ARIADNA CASAS
JOAN GUASH
JOAN BAUCELLS
LAURA TEY

IMAGINA

Organitza el dia de treballs de millora de
les infrastructures de l’escola on hi
Organització a càrrec de les famílies i infants de
participen infants, famílies i docents o
3r curs, en coordinació amb l'escola.
monitors, en un dissabte de primavera.

FAMÍLIES DE 3r

SOCIALITZACIÓ DE
LLIBRES

Coordina l'estat dels llibres per a ús
Revisió i reparació de llibres. Coordinació i
compartit de l'alumnat i garanteix la seva
venda de llibres.
dispònibilitat.

BELEN MEZQUITA

CAMÍ ESCOLAR

Treballa perquè el camí a l’escola sigui
segur i agradable.

Detecció de necessitats, coordinació amb
l'Ajuntament i el Consorci del Parc de
Collserola. Comunicació amb les famílies.

LAIA LLORCA
LOLA MORENO

ACOLLIDA
MATINAL

Dissenya i supervisa el servei d'acollida
de 8 a 9 h.

Coordinació i seguiment del servei amb el
coordinador referent del monitoratge i la
Secretaria de l'AFA.

EVA VANDELLÒS

CONFORT

Dissenya projectes per a la millora del
confort i la seguretat dels espais de
l'escola.

Reunions amb l'escola i elaboració de
propostes.

FEMINISTA

Vol potenciar i visibilitzar la perspectiva
de gènere, la coeducació i l’educació
afectiva i sexual al nostre centre.

Organització d'activitats, coordinació amb
altres escoles del barri i difusió d'iniciatives
d'interès.

ANA CANO

LAIA BERGADÀ
EVA VANDELLÓS
NATALIA BAQUÉ
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