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MEMÒRIA ESCOLA DE FAMÍLIES CURS 2020-2021 

 

L’objectiu del projecte “Escola de famílies” és donar continuïtat a les xerrades que 

sempre ha organitzat l’AFA per a les famílies de l’escola i oferir continguts interessants tant 

per a les famílies com per al claustre i altres actors implicats en l’educació dels nostres 

infants (personal de menjador, personal d’extraescolars, etc.).  

La idea és aprendre coses relacionades amb l’educació i la criança i mirar de 

reforçar el sentiment de pertinença a una comunitat. És per això que a les xerrades 

organitzades hi han participat membres del claustre i s’hi ha convidat l’empresa ALCOES i 

l’Associació Esportiva de l’Eixample, principalment.  

El curs 2020-2021 el projecte l’hem encapçalat Laia Eraso, Carmina Hereu, Karuna 

Lamarca, Begoña Martínez i Sònia Sànchez. 

També oferim al claustre la possibilitat d’ajudar-los a trobar formacions, xerrades o 

cursos si tenen algun interès particular que no cobreixen els cursos que ofereix el 

Departament d’Educació. També fem arribar a tothom seminaris en línia interessants via 

Whatsapp o correu electrònic i els materials i les lectures que proposen els ponents de les 

xerrades. 

 

ASPECTES GENERALS  

 

Resum: 

Tant la direcció de l’Escola Mallorca com la vocalia d’Escola de Famílies som noves i 

aprofitem per conèixer-nos, reforçar vincles escola-famílies i organitzar xerrades plegats. 
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Funcionament general del projecte: 

- La vocalia es reuneix periòdicament per posar en comú idees de xerrades. Aquestes 

idees poden provenir de converses informals, de peticions expresses d’algunes 

famílies o de peticions expresses del claustre o monitoratge en general. 

- S’ha decidit procurar organitzar una xerrada de cadascun d’aquests tres eixos (en 

groc les xerrades ja fetes en el curs 2020-2021): 

1. SALUT I BENESTAR. 

- Assetjament escolar (XERRADA JA ORGANITZADA AMB JORDI COLELL, DANIEL 

ROCANDO I ÈRIK CANALS – Es faciliten a l’escola eines, materials i el telèfon de Jordi 

Colell per a futures col·laboracions). 

- Desestigmatització de patologies de la canalla (TDAH, dislèxia, sordesa, etc.) i 

desestigmatització de les malalties mentals en general. 

- Sexualitat i infants. 

- Primers auxilis. 

 

2. TECNOLOGIA. 

- Ús de les xarxes socials (XERRADA JA ORGANITZADA AMB JOEL FELIU I ADRIANA GIL 

I REMEI GÓMEZ – Es facilita a Remei Gómez, coordinadora d’Informàtica de l’escola, 

el telèfon dels ponents per a futures col·laboracions). 

- La imatge dels menors a les xarxes socials. 

- Videojocs (ES TRACTA A LA XERRADA D’ÚS DE LES XARXES SOCIALS, TITULADA 

“Acompanyament en l’ús de les xarxes socials i els videojocs”) . 

 

3. COMUNITAT. 

- Eixample Respira (XERRADA JA ORGANITZADA PER LES VOCALIES XARXA AMPES I 

SOSTENIBILITAT AMB MIGUEL ORTEGA, PARE DE L’ESCOLA I AMBIENTÒLEG). 
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- Xerrades o col·laboracions amb alguna entitat del tercer sector per parlar de la 

pobresa en el nostre entorn, per exemple. 

 

Qüestions pràctiques: 

Com a conseqüència de la pandèmia, les xerrades han hagut de ser totes virtuals. L’èxit de 

participació ha estat notable, en part perquè s’han tractat qüestions que amoïnen força les 

famílies i l’escola. L’enfocament no pretén ser alliçonador sinó enriquidor i generar debat, 

per la qual cosa, els punts de vista dels ponents no sempre han de ser necessàriament 

compartits per la vocalia o les famílies.  

Estem satisfetes amb la implicació del claustre i de la direcció i amb les propostes que ens 

fan arribar. De fet, ara mateix estem treballant en una proposta de xerrada conjunta sobre 

resolució positiva de conflictes dins del marc del Pla de Convivència que està elaborant 

l’escola a petició del Departament.  

 

 

OBJECTIUS 2021 – 2022 

 

-Reforçar el vincle famílies – escola. 

-Organitzar la xerrada sobre resolució positiva de conflictes en col·laboració amb el 

claustre, una xerrada sobre desestigmatizació de trastorns o patologies i una xerrada de 

primers auxilis. 

-La idea és reprendre la presencialitat en alguna d’elles, en funció del que digui la direcció 

de l’escola. 
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Despeses de l’AFA relacionades amb aquest projecte: 

-El curs 2020-2021 hi ha hagut dues despeses. El pagament a Jordi Colell per la xerrada 

Prevenció, resolució de conflictes i assetjament (75 € nets) i el pagament a Adriana Gil i 

Joel Feliu per la xerrada Acompanyament en l’ús de les xarxes socials i els videojocs (90 € 

bruts / 76,50 € nets). La xerrada de Miguel Ortega no va comportar cap despesa. 

 

Pressupost per al curs 2021-2022: 250 € 

 


