BENVINGUTS I
BENVINGUDES AL
NOU CURS ESCOLAR
2021-2022

2

L’AFA MALLORCA som l’associació sense ànim de
lucre formada per famílies de l’escola (80%) amb la
missió de donar resposta activa a les necessitats
dels nostres infants.
El curs passat, tot i ser un curs marcat pel la pandèmia de la covid 19, vam ser un
bon grapat de famílies col·laborant activament en l’AFA! MOLTES GRÀCIES Adrià
Gelabert, Albert Llorente, Alberto Lozano, Alex Sáiz, Anna Montserrat, Anna Sanz,
Andrea, Andrea Csismazia, Andrea Ripari, Anna Bel, Anna Cebillo, Anna Gorina,
Anna Morales, Anna Puig, Anna Rivera, Antoni Isarch, Arantxa del Rio, Bea, Beatriz
Eguzkitza, Begoña Martínez Sarrà, Berta, Carlos, Carlota Arbues, Carme Sole,
Carmen Castilla, Carmina Hereu, Cristina, Cristina Heras, Cristina Rodríguez, Dani,
David Bordes, Diana Arévalo, Diana Bermejo, Elena Gutiérrez, Elisabet Serra,
Elisenda Sales, Emi, Emma Valenzuela, Èrik Canals, Esmeralda Muriel, Estefania, Eva
Rama, Eva Ulied, Ferran P, Ferran Sanchis, Gemma Asins, Gemma López, Glòria,
Guillermo Weiska, Horaci Macías, Inma, Inma Canti, Javier Garcia, Joan Guivernau,
Joana Martínez, Joe Canales, John Salach, Jordi, Jose Gonzalez, José Valero, Judit
Campiñano, Judit Vives, Karla Díaz, Karuna Lamarca, Laia Eraso, Laura Duran,
Laura Pacareu, Laura Pacheco, Laura Pérez, Laura Sanz, Lidia Rubies , Mª Ángeles
Alaejos , Mabel Fernández , Manel Quintana ,Mar Eseverri ,Margarita Lizet Morales
,Maria Angeles Alaejos , Maria Nieto ,Maria Ribera ,Maria Romeu ,Marina Gay,
Marina Ros ,Marina Sau, Mariona Querol, Marta Margarit ,Martin Marietta, Meri,
Milena Pi, Miquel Taverna, Mònica, Natalia Piñol , Natascha Gergoff, Neus Berrio,
Neus Ramón, Nuria Ferraz, Nuria Puigbó, Núria Sau, Olga Moreno, Óscar Rodriguez,
Pepe de Montfort, Pilar Rodríguez, Ruby Sandoval Andrea, Salva Mengual, Sara
Domènec, Sayuri, Silvia Bermejo, Silvia Cardona, Silvia de Muga, Sònia Sánchez ,
Susana Elizondo, Teresa, Toni Isarch, Valli Asunción, Vanessa Espinosa, Verónica
Fajardo, Xavi , Xavi Abadal, Xavi Garcia, Xavi Madulell, Xavi Velazquez i a totes les
famílies, a les mares i pares que us ha tocat preparar la festa del vostre curs però que
el dia a dia personal us impedeix col·laborar més estretament també MOLTES
GRÀCIES. TOTES I TOTS SOM AFA!

COL·LABORA I PARTICIPA PER FER
DE L'ESCOLA UN ESPAI QUE ENS
IL·LUSIONA
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VOLUNTARIS/ES - CURS 2021-2022
CRIDA DE NOUS VOLUNTARIS/ES
Envia un e-mail directament a la vocalia o bé a
la junta@afamallorca.cat

Junta
junta@afamallorca.cat
Comunicació
comunicacio@afamallorca.cat
Biblioteca
biblioteca@afamallorca.cat

Menjador
menjador.escola@afamallorca.cat
Aula Oberta
aulaoberta@afamallorca.cat
Colònies
extraescolars@afamallorca.cat
Econòmica

Celebracions
celebracions@afamallorca.cat
Extraescolars
extraescolars@afamallorca.cat
Sostenibilitat
agenda21@afamallorca.cat
socialitzacio@afamallorca.cat
Gènere i Igualtat
genereidiversitat@afamallorca.cat
Escola de Famílies
Delegats/Delegades
delegats@afamallorca.cat
Xarxa AFAs

Cerquem 2 persones voluntàries amb perfil Informàtic/a
amb coneixements en desenvolupament web i en gestor
de continguts Drupal per donar-nos un cop de mà amb el
manteniment de la web de l'AFA. Cerquem algú que
pugui fer el manteniment del web amb coneixements
bàsics de drupal, que sàpiga simplement fer ús, i nocions
d'html, css. (no cal que sigui un programador)
Cerquem 4 persones voluntàries que els agradi la
lectura i la literatura infantil i juvenil per donar suport a
les activitats de foment lector que organitza la vocalia de
Biblioteca.
Cerquem 2 persones amb perfil nutricionista,
coneixedores de temes d'alimentació sostenible i / o
temps lliure dels infants
Cerquem 2 persones voluntàries
Cerquem voluntaris/es per portar la comissió de colònies.
Cerquem voluntaris/es per presentar i elaborar els
projectes de subvencions o recolzar a les vocalies i pensar
en noves formes de generar ingressos

Uneix-te!
Digues a quina vocalia t’agradaria
col·laborar
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ORGANITZACIÓ INTERNA

VOCALIA SOSTENIBILITAT

AGENDA 21 agenda21@afamallorca.cat
Impulsa activitats sostenibles, que inclouen el reciclatge de materials mitjançant la Xarxa
Intercanvi Mallorca - grup de whatsapp que fomenta l’intercanvi d’objectes d’una manera
sostenible, inclusiva i igualitària- , la fira "Roba que roda"(venda de roba de segona mà a preus
molt assequibles), els guanys dels quals es destinen a projectes solidaris, la fira de llibres
(organitza un intercanvi de llibres per als infants de l’escola i la venda de llibres d’adults per Sant
Jordi), la canalització d’aigües pluvials, la col·laboració amb el projecte d'escoles sostenibles en
els horts urbans i l’enjardinament del pati i reg a l'estiu i també en la millora de l'espai de la
terrasseta d'infantil amb elements de jocs fets pels propis pares, reg automàtic i enjardinament,
entre d’altres. A banda també participa activament en la Revolta Escolar del barri (protesta per
als alts nivells de contaminació del barri) i en projectes de participació ciutadana per a pacificar
els entorns escolars

SOCIALITZACIÓ socialitzacio@afamallorca.cat
Duu a terme un dels nostres projectes més ambiciosos: el Repassa’l, que consisteix a reutilitzar
els libres de text. D’aquesta manera els infants aprenen a reutilitzar, compartir i tenir cura dels
seus llibres, alhora que es genera un important estalvi de diners en llibres de text per a les
famílies. Aquest projecte comença a primer.
PER FER ÚS DEL REPASSA’L OBLIGATORI SER SÒCIA DE L’AFA
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VOCALIA EXTRAESCOLARS

EXTRAESCOLARS extraescolars@afamallorca.cat
Gestiona les activitats extraescolars, el servei d’acollida i el de ludoteca. L’oferta s’amplia
anualment per tal que els alumnes de l’escola gaudeixin d’unes extraescolars de primer nivell
(esports, música/instruments, arts plàstiques, dansa, teatre, escacs, robòtica, anglès i francès).
També facilita que es facin tot tipus d’activitats per a adults, com el grup de batucada, ioga,
tonificació, bàsquet masculí (dimarts) i femení (dimecres), etc.
PER FER ÚS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ÉS OBLIGATORI SER SÒCIA DE L’AFA!
Les empreses proveïdores de les extraescolars que enguany oferim l’AFA Mallorca són ●Acollida Matinal
i Servei de Ludoteca Tardes ALCOES ● Activitats Esportives: Joc i Esport , Iniciació esportiva, Mou-te
ballant, Bàsquet, Fútbol sala, Roller patins, Gimnàstica rítmica, Patinatge lúdic i esportiu, Karate, Circ
per menuts ASSOCIACIÓ ESPORTIVA EIXAMPLE ● Gimdansa SOM-HI DANSA ● Robòtica A.H.A!
STEAM ● Escacs EDAMI ● Música CEM DA CAPO (Iniciació musical, guitarra, teclat, ukelele, ...) ●
Manualitats creatives, Just for you kids ● Laboratori d’Art i Creativitat, My little Van Gogh ●Anglès i
Francès IDIOMES TARRADELLAS ● Ioga IOGAINENS ● Educació Emocional MAR MILÁN SEDA ●
Teatre, Àrtica (teatre Regina) ● Extraescolars Adults

Us convidem a llegir la informació més extensa en relació a les extraescolars a la web de l'AFA
http://www.afamallorca.cat on trobareu informació detallada i criteris pedagògics referents a
cada activitat així com la normativa, preus, etc. La informació podrà patir canvis i anul·lacions
condicionada als possibles canvis normatius per les mesures COVID-19.

COLÒNIES Responsables d’organitzar amb l’AAE les colònies de 2-3 dies que es fan anualment
un cap de setmana al mes de maig.

PROJECTE ANGLÈS projecteangles@afamallorca.cat
Dóna suport al projecte 3 llengües de l’escola! Ja fa uns quants anys que l’AFA contracta un
auxiliar de conversa natiu perquè cada classe gaudeixi un cop a la setmana d’un reforç en anglès
d’octubre a juny. L’AFA contracta una auxiliar de conversa nativa (EE.UU; United Kingdom, ...)
amb la intenció de generar un triple benefici: l’increment d’hores a l’escola de conversa en
anglès, el contacte amb una persona nadiva que entra a les classes d’anglès i plàstica i el benefici
per les tres famílies voluntàries per tenir l'oportunitat els fills i filles de viure l'experiència de tenir
-la allotjada a casa. L’estança és 1 trimestre cada família. L’experiència d’aquests cursos passats
ha estat molt positiva i per això la repetirem.
ÉS ESSENCIAL LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES A L'AFA FENT-SE SÒCIES PER LA
SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE D’ANGLÈS. LA MAJOR PART DEL PRESSUPOST GLOBAL
DE L’AFA ES DEDICA A AQUEST PROJECTE QUE GAUDEIXEN TOTS ELS INFANTS
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VOCALIA DE MENJADOR

MENJADOR menjador.escola@afamallorca.cat
S’encarrega de col·laborar en el bon funcionament i la qualitat del temps de pati i menjador on
els infants de l’escola que es queden a dinar passen 2,5 h diàries. També ajuda a millorar la bona
convivència i la gestió dels espais destinats a aquest període de temps i és la facilitadora de la
relació entre les famílies i el menjador. Participa activament en el programa de menjadors
escolars mes sans i sostenibles supervisada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).
L'empresa del menjador ALCOES té un bloc on explica el dia a dia del menjador i el projecte.
(https://blogmenjadormallorca.wordpress.com)
PARTICIPEM EN EL PROGRAMA PILOT DE L’AJUNTAMENT I L’AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA PER FER MENÚS ESCOLARS AMB MÉS PROTEÏNA VEGETAL
VOCALIA DE COMUNICACIÓ

COMUNICACIÓ comunicacio@afamallorca.cat
Es l’enllaç entre l’AFA i les famílies de l’escola. Gestiona el web de l’associació que s’actualitza
setmanalment http://www.afamallorca.cat/, així com les xarxes socials com són Instagram
(afa_mallorca), Twitter (@ampamallorca.com) i el Canal Youtube. Elabora bimensualment un
butlletí de notícies de l’escola, per procurar un contacte freqüent i oferir una informació tan
actualitzada com sigui possible. S’encarrega d’enviar les comunicacions a les famílies per e-mail
i whatsapp (via delegats) i elabora els cartells i les circulars necessaris per a la difusió de les
activitats de l’escola i l’AFA, revisant l’estil i la coherència de les comunicacions.
VOCALIA DE CELEBRACIONS

CELEBRACIONS celebracions@afamallorca.cat
Dinamitza, organitza i dóna suport a l´escola en les festes de Nadal, la Castanyada,
Carnestoltes, St. Jordi o de Fi de curs entre altres celebracions*. Cada una d’aquestes festes
estan organitzades per les famílies de cada un dels cursos de l’escola, des de P3 fins a 5e. 6e
organitza festes relacionades amb el viatge fi de curs. La vocalia de festes amb el Rampell, el
grup Batucada, etc. dinamitza i ajuda a aquestes famílies en la seva organització:
•
•
•
•
•
•
•
•

P3. Festa Castanyada – Les mares/pares de P3 fan de castanyers/res.
P4. Passejar els Gegants de l’Escola Mallorca, la Pinyorca, la Mallorqueta i els capgrossos, el lleó i l’elefant
a les festes del barri (Festa Esq. Eixample, Santa Eulàlia i Festa de la Primavera ) i Esmorzar de Benvinguda a
les noves famílies de P3 - Prepara i Organitza P4
P5. Festes de Nadal i Pastorets - Prepara i organitza P5
1er. Festa de Carnestoltes – Prepara i organitza 1er
2on. Festa de St Jordi – Prepara i organitza 2on
3er. Festa de fi de curs - Prepara i organitza 3er
4t. Celebracions “Curs Solidari” – Prepara i organitza 4t (Banc aliments i la festa de la Marató per nadal)
5e. Festa de la Llengua Materna i Escacs - Prepara i organitza 5e
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Aprofita la celebració com una oportunitat per definir-nos com a escola i per afavorir el
sentiment de pertinença, orgull i estima cap allò propi, intentant ser un element cohesionador
entre nens/es, famílies i mestres.
Els elements identitaris de l´escola són la Pinyorca (una cuca-fera), la Mallorqueta (una
gegantona) i un parell de capgrossos (lleó i elefant), que participen a les cercaviles de la Festa
Major de l´Esquerra de l´Eixample i de Sta. Eulàlia. A més, aquest equip coordina i gestiona el
servei de bar durant les festes per oferir un espai de trobada dins l’escola.
* algunes festes i el servei de bar es poden veure alterades per la situació de pandèmia

.

EL GRUP DE BATUCADA I EL GRUP DE TEATRE “EL RAMPELL”
El grup de batucada i el grup de teatre "el Rampell" donen suport i omplen de contingut les
festes, cercaviles i actuacions teatrals que organitza l´AFA.

GRUP EXCURSIONISTA MALLORCA
Neix amb la intenció d’organitzar un seguit d’excursions en cap de setmana al llarg de l’any (una
per trimestre), per gaudir de la natura i apropar les famílies en un ambient completament
diferent de l’habitual

VOCALIA DELEGATS / DELEGADES

DELEGADES/DELEGATS delegats@afamallorca.cat
És el lloc de trobada i d’intercanvi per als delegats i delegades de cada classe (dos per classe), on
poder trobar suport per exercir les seves funcions.
L’objectiu dels delegats de classe és facilitar la comunicació famílies-escola entenent que el bon
funcionament d’aquesta i el treball conjunt és necessari per l’èxit escolar dels nens i nenes.
Els i les delegades de classe són aquell pare o mare que ha estat escollit per a representar les
famílies de la classe assumint les següents funcions i tasques
Figura dinamitzadora i aglutinadora entre les famílies potenciant la pertinença al grup
classe/curs ● Presentar-se a les famílies de la classe com a delegat/da a cada inici de curs,
donar la benvinguda i explicar les funcions. ● Fer d’enllaç famílies - tutors, per temes que afectin
a tot el grup classe així com per temes d’interès pel grup. Els temes individuals s’aconsella a la
família que el tracti directament amb el tutor o amb l’escola. ● Enllaç famílies – AFA. El
representant de tots els delegats assisteix a les reunions de la junta de l’AFA i fa arribar a les
famílies els acords de la Junta per WhatsApp ● Acolliment i acompanyament de les famílies
noves a l’escola. ● Coordinació de les tasques puntuals en els cursos d’acord amb les
programacions de centre. ● Coordinació de les peticions fetes des de les comissions de l’AFA. ●
●
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Assistir a les reunions escola-delegats. A les reunions d’inici de curs de P3 s’informa de les
funcions dels delegats/des i es demana un o dos delegats/es per classe. ● El delegat/da
continua al curs següent a no ser que es proposi un canvi i s’esculli un nou delegat/da, fins
l’octubre del curs següent coincidint amb les reunions d’inici de curs. ● A principi de curs
preveu: Fer el traspàs de les tasques de curs al delegat/da del curs que puja. Fer el traspàs
d’informacions al delegat/da nou en cas que hi hagi un canvi. ● La comunicació amb les famílies
es farà per correu electrònic i WhatsApp.

VOCALIA DE GÈNERE I IGUALTAT
GÈNERE I IGUALTAT genereidiversitat@afamallorca.cat

El curs 2020-21 es va crear la nova Vocalia de Coeducació a l’escola Mallorca i també la Vocalia
de Gènere a l’AFA Mallorca.
Treballem per integrar en la comunitat educativa la perspectiva de gènere.
La coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i
individualitats de tot l’alumnat, independentment del seu gènere, afavorint així la igualtat real
d’oportunitats. La igualtat de gènere fa referència a la necessitat de corregir les discriminacions i
valorar les diferències enriquidores de les diferents identitats.
La coeducació proporciona a tota la comunitat educativa, estratègies que poden modificar les
relacions de poder, d’abús i de limitacions estereotipades per a cada gènere, esdevenint
veritables agents de transformació.
Una bona acció coeducadora tant a nivell de centre, com d’aula i entorn és fonamental per
prevenir la violència masclista i LGTBIfòbica, per reduir conductes de risc i per facilitar la
detecció prematura de relacions abusives.
A través del suport a les activitats i projectes de l'escola volem fomentar les relacions de
respecte i cura entre tota la comunitat.
VOCALIA XARXA AFAs

XARXA AFAs
Manté el contacte amb altres AFAs i dóna a conèixer els projectes del barri i del districte. Ara
més que mai és fonamental fer xarxa i estar en total comunicació amb altres AFAs d’escoles de
Barcelona. Aquesta vocalia fa part d’un grup més ampli que treballa per a l’ensenyament públic
de qualitat i per a augmentar el sentiment de pertinença al barri.
És crucial la seva implicació per a la defensa amb coordinació amb altres escoles d’un
ensenyament públic de qualitat.
VOCALIA DE BIBLIOTECA

BIBLIOTECA biblioteca@afamallorca.cat
Col·labora amb l’escola per portar a terme activitats de foment de la lectura.
Entre altres activitats, organitza la Setmana del contacontes, on pares i mares de l’escola venen
a explicar contes en català a la comunitat de Petits, Mitjans i Grans, en horari lectiu.
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Per donar a conèixer la riquesa de cultures i llengües de l’escola, la vocalia organitza la Festa de
la llengua materna en cap de setmana al pati de l’escola: les famílies hi participen explicant
contes i cantant cançons en la seva llengua materna.
També s’encarrega de la contractació de la bibliotecària de l’escola que cataloga, té cura de les
col·leccions de llibres i dona suport a les tasques de dinamització lectora.
Fora de l’àmbit d’escola, tenim el club de lectura Paràgraf format per pares i mares que ens
reunim un cop per trimestre per parlar i debatre sobre llibres.

VOCALIA AULA OBERTA

PROJECTE VOLUNTARIS aulaoberta@afamallorca.cat
Cada cop més les famílies volen participar en l’escola. Amb una base de dades de recursos
(especialitats i temps disponible de pares i mares voluntaris), tant l’Escola com l’AFA en poden
treure profit per fer possible no només l’escola que tenim sinó l’escola que volem.
PROJECTE AULA OBERTA
Des de fa temps pares i mares de l’escola participen en activitats a l’aula en horari lectiu. En
molts casos es tracta d’aprofitar el coneixement disponible per sumar a les famílies en el procés
d’ensenyament i aprenentatge dels nens i nenes. Amb aquest projecte es vol generar una base
de dades de recursos disponibles i organitzar, conjuntament amb la direcció de l’Escola i el
claustre, les aportacions de pares i mares a la vida lectiva de l’escola.
VOCALIA DE 6E

6è
El seu objectiu és aconseguir fons per tal que tots els alumnes de 6è puguin gaudir d’una estada
de dos o tres dies com a comiat de l’Escola i fi de la seva etapa de formació a Primària.
L’AFA defensa que les convivències enforteixen els lligams entre els i les companys/es alhora
que ajuden els infants a aprofundir en valors com la comprensió i el respecte del nostre entorn
social i natural.
VOCALIA ESCOLA DE FAMÍLIES
ESCOLA DE FAMÍLIES
Proposem i organitzem xerrades relacionades amb la criança i l'educació respectuosa dirigides a
tota la comunitat educativa i a les famílies especialment. El nostre objectiu és ajudar les famílies
a trobar respostes als dubtes i les inquietuds que sorgeixen en el dia a dia. Organitzem una
xerrada per trimestre a l’escola (en línia) i fem difusió de xerrades interessants organitzades per
altres escoles i entitats.
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QUOTES
Els nostres recursos es basen en les aportacions de les famílies al projecte AFA, així com en el
treball voluntari d’un grup de mares i pares (100) involucrats en les vocalies i els seus projectes i
d’altres que col·laboren puntualment en algunes de les activitats i en l’organització de la
celebració del seu curs.
La despesa per ser membre de l’AFA es de 70€ l’any (7€ al mes) per família, que es paga en una
única quota (El rebut es sol passar al mes de maig domiciliat)
Més del 80% de les famílies de l’escola en són sòcies i cada any n’augmenta el nombre. És
gràcies a això que cada any podem fer projectes que ajuden a enriquir l’escola pública de qualitat
que volem per als nostres fills i filles!
DADES DE CONTACTE

☎ SECRETARIA DE L’AFA

E-mail: secretaria@afamallorca.cat
Telèfon: 652 494 185 (Clara)
Ubicació oficina AFA. Dins de l’escola en l’entrada
pel C/ Londres.
Horari AFA
matins de dilluns a divendres de 9 h a 11 h
tardes de dimarts de 15.30 h a 17.30 h
JUNTA DE L’AFA CURS 2021-2022 junta@afamallorca.cat
Presidenta Anna Rivera
(3er i 1er)
Vicepresidenta Vanessa Espinosa
(3er - 1er - P2)
Secretaria Marina Sau
(1er)
Vicesecretaria i coordinació Laia Eraso (3er)
Tresorer Alex Sáiz
(P5 i P5)
Vocalia de Sostenibilitat Anna Puig
(3er, 1er, P1)
Vocalia de Comunicació Karla Díaz
(5e-3er)
Vocalia de Delegats Marta Margarit
(3er)
Vocalia d'Extraescolars Sara Domènec (4t-2on )
Vocalia de Celebracions Diana Arévalo
(1er, P4)
Vocalia de Menjador Maria Nieto (P4 i 2on) i Carmen Castilla (1r)
(*) Cursos dels fills i filles en el curs escolar 2021-22.
XARXES SOCIALS
Web: www.afamallorca.cat
Instagram: afa_ mallorca
Twitter: twitter: @ampamallorca
Canal Youtube AFA Mallorca
Facebook: facebook.com/ampaescolamallorca
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US DONEM LA BENVINGUDA AL NOU CURS ESCOLAR 2021-2022!
Amb l’AFA MALLORCA, l’escola i les famílies gaudeixen de molts projectes que hem
esmentat: extraescolars, servei d’acollida d’infants, auxiliar de conversa nadiu en anglès,
secretària, bibliotecària, projectes sostenibles i solidaris, celebracions, tallers i excursions el
cap de setmana… i molts altres !

LA IL·LUSIÓ ENS MOU! UNEIX-T’HI!

VOLS PARTICIPAR AMB NOSALTRES?
FES-TE VOLUNTARI/A! APUNTA'T A ALGUNA DE LES
NOSTRES VOCALIES, POSANT-TE EN CONTACTE PER CORREU
ELECTRÒNIC
AQUÍ TAMBÉ TROBARÀS ELS NOSTRES E-MAILS:
http://www.afamallorca.cat/vocalies.
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