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PRESENTACIÓ DE LA JUNTA

QUI SOM?



82%
DE LES FAMÍL IES DEL VOLERANY
SÓN SÒCIES DE L 'AFA

273
FAMÍLIES

DE LES 333 PRESENTS
AL VOLERANY AQUEST

CURS 2021-2022



EL FUTUR DE L'AFA ESTÀ EN RISC

Durant els darrers anys hem estat portant la gestió entre un grup de persones amb passió,

esforços i ganes però els cursos van passant i arriba el moment en què els fills i filles

d’alguns col·laboradors importants de la junta marxen de l’escola. 

Abans que l’AFA es quedi coixa i això repercuteixi en la impossibilitat de continuar donant

serveis tan importants per a la conciliació familiar com l’acollida matinal o les activitats

extraescolars, animem a noves famílies a implicar-se activament en aquesta tasca de

voluntariat.

CRIDA DE VOLUNTARIS/ES



CRIDA DE VOLUNTARIS/ES

MENJADOR: Necessitem una persona que ajudi en la tasca de revisió dels

menús, transmissió de queixes i suggeriments juntament amb Hort i Cuina.

També per fer visites periòdiques per garantir la qualitat del producte i del

servei.

BORSA DE COL·LABORADORS/ES: Si no vols o no pots dedicar temps de

voluntariat durant tot el curs però et ve de gust poder fer-ho en moments

puntuals com a les festes de Nadal, carnaval, etc. et pots apuntar a la borsa de

col·laboradors/es.

TRESORERIA: Necessitem una persona amb coneixements en gestió de dades i

tresoreria per ajudar la tasca administrativa de l’associació pel que fa al

pressupost i al llistat de famílies sòcies.

TU ETS LA PEÇA QUE ENS FALTA! PRESENTA’T VOLUNTARI/A

Les comissions que necessiten voluntaris són:



ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

Aquest curs ha crescut el nombre d'alumnes fixos del menjador (el curs passat amb la

pandèmia de la covid-19 el servei va patir una davallada). De mitjana hi ha 202 alumnes

fixos/es i 18 d'esporàdics al dia. S'observa un pic important d'increment d'usuaris/es els

dies amb una jornada/menú especial.

COMISSIÓ DE MENJADOR

DISTRIBUCIÓ DE MONITORS/ES
Mª José/Mª Carmen - P3
Mercedes - P4
Sandra - P5
Jordi - Reforç Infantil
Mª Àngels - 1r
Anna - 2n
Núria - 3r
Rocío - 4t
Laura - 5è
Génesis - 6è



CUINA PRÒPIA, DIETA EQUILIBRADA

La Comissió de Menjador treballa per garantir que a l'Escola Volerany s'ofereixi un servei

integral de qualitat cobrint les necessitats del menjador escolar, amb uns objectius clars:

        Cobrir les necessitats nutritives de l’alumnat.

        Oferir una dieta diversa, equilibrada i amb quantitat suficient.

        Fomentar un menjador de proximitat, sostenible i ecològic.

       Promoure l’adquisició d’hàbits, actitutds i valors socials, alimentaris, d’higiene, salut

i de convivència.

COMISSIÓ DE MENJADOR

Tots els menús que s'ofereixen al menjador de

l'Escola Volerany estan elaborats amb productes

de proximitat. L'empresa Hort i Cuina elabora

tots els nostres brous sense additius. Dues

vegades al mes es serveix un plat que conté

pasta integral i un plat amb proteïna vegetal.



CANVIS EN LA GESTIÓ

ES DEIXA DE COBRAR 3€ ELS DIES DE NO ASSISTÈNCIA: A partir d'ara, els dies de no

assistència al servei dels/les usuaris/es fixos/es no es cobrarà res. Si la família avisa abans

de les 10h del matí a l'empresa que gestiona el menjador per qualsevol de les vies

establertes. En el cas de no avisar, es cobrarà el servei complet.

COBRAMENT DE REBUTS: El rebut de cada mes, es passarà pel compte el dia 25 de cada

mes. El mes següent, es regularitza amb els dies de no assistència si s'ha donat el cas.

REESTRUCTURACIÓ DE L'EQUIP HUMÀ: Aquest any, per reestructuració interna de

l'empresa Hort i Cuina, tenim nova coordinadora, la Sara Leyton, monitora del servei durant

anys. A la Sara s'hi sumen dos referents en lleure del migdia; la Bárbara Moreno (directora

de lleure) amb la responsabilitat de dirigir el lleure i l'Alexis Soto (tècnic de lleure) que es fa

càrrec de l'organització de calendaris i activitats de lleure. De la gestió de rebuts

s'encarrega el Jordi, que trucarà a les famílies, per aclarir o gestionar incidències als rebuts

de cobrament. 

COMISSIÓ DE MENJADOR

VOTA!



MENÚ ESPECIAL, VIATGE GASTRONÒMIC

Un o dos divendres al mes es fa un menú especial destacant la cuina d'algun país.

Els/les usuaris/es del menjador ja han pogut viatjar culinàriament a països com Estats Units,

la Xina o Itàlia. Des del menjador es veu com una oportunitat gastronòmica i lúdica, ja que

els infants gaudeixen molt de tot allò que surt de la rutina.

COMISSIÓ DE MENJADOR



TEMPS DE LLEURE

Aquest curs s'ha fet una aposta important per part de l'empresa que gestiona el menjador,

Hort i Cuina, per millorar i consolidar la seva proposta de lleure. El temps del migdia vol

ser un espai d'esbarjo i desconnexió per als infants que es queden a dinar a l'escola,

però també un espai d'aprenentatge d'hàbits i valors.

Algunes de les propostes que es faran durant aquest primer trimestre més enllà de les

jornades temàtiques són:

        TORNEIG 21 DE BÀSQUET: per als infants de 1r a 6è.

        KIDS TALENT: show de talents per a l'alumnat de 1r a 6è.

        GIMCANA DELS ESPORTS: per a l'alumnat de P4 i P5.

      

COMISSIÓ DE MENJADOR

L'ARBRE DELS DESITJOS: entre tots els cursos es prepararan

diferents arbres que es posaran al menjador. Serviran per a què

famílies, monitors/es, equip docent i tothom qui ho vulgui pugui

escriure un desig secret i penjar-lo durant l'època nadalenca.



PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS DIÀRIES

COMISSIÓ DE MENJADOR



JORNADES TEMÀTIQUES

Al llarg de tot el curs s'aniran celebrant dins del temps del migdia diverses jornades

temàtiques que variaran entre educatives i lúdiques a més de seguir el calendari de

festivitats. En aquestes ocasions en el temps de lleure del migdia s'organitzen activitats

especials com pintacares temàtics, jocs dirigits o coreografies especials al voltant d'un eix

temàtic. Aquesta iniciativa dona resposta a una demanada dels delegats/es.

Durant aquest primer trimestre fins el moment se n'han celebrat dues:

        Jornades de l'alimentació, any de les fruites i verdures (del 4 al 8 d'octubre i del 2

al 12 de novembre)

        Jornades de castanyada i Halloween (del 13 al 29 d'octubre)

COMISSIÓ DE MENJADOR



Aquest any, com a novetat, l'AFA ha donat la possibilitat a les famílies de l'escola de comprar

els llibres a través de l'associació sense necessitat de fer-se’n sòcies. La diferència és que els

socis de l’AFA han tingut un descompte del 25%.

Per aquest curs 2021-2022 l'AFA ha venut 1030 llibres i quadernets.

COMISSIÓ DE LLIBRES

95 %

Famílies que han comprat 
els llibres a l'AFA

Famílies sòcies AFA
91.8%

Famílies no sòcies AFA
8.2%

Dels 398 alumnes que hi ha de P4 a 6è, s’han venut llibres a 378 alumnes, la

qual cosa representa un 95%. Dels restants, 9 els hem venut a l'escola, que els ha

lliurat a l'alumnat beneficiari d'ajudes a l'escolaritat i 11 han comprat llibres a

través d'un altre intermediari, ja els tenien o no els han comprat. 



Tot i que és una xifra de venda molt positiva, la Comissió de Llibres proposa repensar el

sistema de venda i l'opció de seguir venent o no a famílies no sòcies, a causa de diverses

INCIDÈNCIES:

      Elevat nombre de compres fora de termini, la qual cosa ha fet que no es pogués

tramitar la devolució dels sobrants fins ben entrat el trimestre. 

COMISSIÓ DE LLIBRES

          El material de matemàtiques triat per 

l'escola, Innovamat, té associada també la 

compra d'una plataforma virtual que no es 

pot comprar en una llibreria convencional. 

Aquest fet aliè a l'AFA transmet a les famílies

de l'escola una sensació errònia d'obligatorietat

de comprar aquest material a través de l'AFA o

de voluntat de guany per part de l'associació.



LA CASTANYADA

Un any més l'AFA ha gestionat la visita de la castanyera per a l'alumnat del cicle Infantil. En

aquesta ocasió l'equip directiu va remetre a la Comissió de Festes la voluntat que la

castanyera tingués un paper més actiu que d'altres anys, concretament no només fent una

visita als menuts sinó també explicant-los contes de tardor i oferint-los un tast dels

fruits d'aquesta època de l'any. És per això que l'AFA per aquesta ocasió ha decidit

recórrer a la col·laboració d'una integrant d'un grup de teatre amateur.

COMISSIÓ DE FESTES



LA CASTANYADA

A banda de gestionar la visita de la castanyera,

l'AFA també ha contribuït a la celebració de la

castanyada a l'escola amb la compra de més de

30kg de castanyes que gràcies a la col·laboració

de voluntàries de l'AFA van col·locar dins de

paperines i les van repartir a les classes per tal que

tot l'alumnat de l'escola tingués la seva.

COMISSIÓ DE FESTES



LES FESTES QUE ESTAN PER VENIR... NADAL, CARNAVAL, FI DE CURS

         FER CAGAR EL TIÓ

Tots els nens i nenes de l’escola faran cagar el tió i l’AFA es farà càrrec del petit detall que

de ben segur els cagarà el tronc màgic a cadascun d’ells/es.

         VISITA DELS PATGES REIALS

Els patges reials visitaran un any més l’escola. L’AFA gestionarà la visita dels representants

de Ses Majestats i també s'encarregarà d'aportar els recursos per comprar un regal per a

cada grup que es quedarà com a material de classe. 

         DECORACIÓ NADALENCA GIMNÀS

La Comissió de Festes, junt amb els/les voluntaris/es de l'AFA s'encarregarà de decorar el

gimnàs amb l'arbre de nadal i altres decoracions per tal que l'acte dels patges reials quedi

ben lluït.

COMISSIÓ DE FESTES



LES FESTES QUE ESTAN PER VENIR... NADAL, CARNAVAL, FI DE CURS

         CARNAVAL

Si la situació sanitària ho permet, aquest any es reprendran les celebracions per carnaval.

Per una banda la Comissió de Festes ajudarà un any més a organitzar i penjar les

decoracions del carrer Sant Gregori. I s'organitzarà la comparsa.

         FESTA DE FI DE CURS - 15 ANYS ESCOLA VOLERANY

Aquest curs 2021-2022 l'Escola Volerany arriba als seus 15 anys i, per tant, està la intenció

d'organitzar alguna festa especial per celebrar aquesta efemèride amb tota la comunitat

educativa.

COMISSIÓ DE FESTES



L'ESCOLA DE FAMÍLIES TORNA A LA VERSIÓ PRESENCIAL

L'activitat de l'Escola de Famílies de l'Escola Volerany del curs passat va estar marcada per la

pandèmia per la covid-19 que va fer que tota la programació de la comissió fos en format

virtual.

Aquest curs, les normatives del Departament d'Educació i Salut de la Generalitat permeten

els actes presencials i l'entrada de les famílies al centre educatiu i ho volem aprofitar, ja

que considerem que en persona es pot treure més suc de les xerrades i dona més peu a la

participació i a compartir dubtes, incerteses o pensaments amb la nostra comunitat, un dels

objectius principals de la comissió.

Això sí, ho farem respectant tots els protocols sanitaris i el nombre 

d'aforament permés per tal de mantenir les distàncies entre 

persones.

COMISSIÓ D'ESCOLA DE FAMÍLIES



REPRESA DE TALLERS

El retorn al format presencial de l'activitat de la comissió permet reprendre activitats que no

vam poder realitzar el curs passat com són els tallers. Per aquest curs l'Escola de Famílies té

previst realitzar dos tallers familiars.

COMISSIÓ D'ESCOLA DE FAMÍLIES

Manualitats de Nadal Cuina en família



PREVISIÓ DE XERRADES PER AQUEST CURS 2021-2022
NOVEMBRE. Dijous 18, 16.45h XERRADA EDUCACIÓ EMOCIONAL

DESEMBRE. Dijous 16, 17h XERRADA PREVENCIÓ SALUT MENTAL – LA MARATÓ TV3 (ONLINE)

                    Divendres 17, 16.45h TALLER MANUALITATS NADAL EN FAMÍLIA (25 PLACES)

GENER. Dimecres 26. EDUCACIÓ PER LA LLIBERTAT – OPEN ARMS (SETMANA NO VIOLENCIA I

PAU)

FEBRER. Dijous 10,  16.45h EDUCACIÓ EMOCIONAL I SEXUAL

MARÇ. Dijous 10, 16.45h COEDUCACIÓ EN FAMÍLIA: Criança lliure d'estereotips de gènere 
             Dijous 17, 16.45h TALLER CUINA EN FAMÍLIA (25 PLACES – 5€/FAMÍLIA)

ABRIL. Dijous 7, 16.45h XERRADA PREVENCIÓ ÚS INTERNET, XXSS, VIDEOJOCS...

MAIG. Dijous 5, 16.45h XERRADA PREVENCIÓ BULLYING

COMISSIÓ D'ESCOLA DE FAMÍLIES



Aquesta planificació del curs de l'Escola de Famílies ha estat elaborada tenint en 

compte els resultats de l'enquesta que es va passar a les famílies de l'escola.

Educació emocionalEducació emocional

Hàbits de salutHàbits de salut

Educació sexualEducació sexual
Prevenció del bullyingPrevenció del bullying

Prevenció internetPrevenció internet  
i xarxes socialsi xarxes socials

PrevencióPrevenció  
abús sexualabús sexual

Educació ambientalEducació ambiental

COMISSIÓ D'ESCOLA DE FAMÍLIES

Temes xerrades Temes TALLERS

IogaIoga

ManualitatsManualitats

CuinaCuina

MúsicaMúsica

EsportEsport



COMISSIÓ D'ACOLLIDA MATINAL

SERVEI DEFICITARI

Al llarg dels últims cursos aquest servei ha anat patint una davallada de demanda fins

convertir-lo en un servei deficitari.

A l'inici d'aquest curs 2021-2022 es va incrementar la quota de 25€/mes a 30€/mes per als

usuaris fixos i de 1,95€ a 2,50€/dia per als usuaris esporàdics.

Tot i així, continua tenint pèrdues i és per això que si aquesta tendència es manté per a

l'inici del 2n trimestre caldrà tornar a revisar els preus i fixar la quota per a usuaris fixos

a un preu entre 33€ i 35€/mes.



Després de ser aprovat a la passada Assemblea de famílies sòcies de juny de 2021, aquest

curs 2021-2022 arrenca l'activitat d'una nova comissió dins de l'AFA que porta per nom

Comissió de Convivència i Coeducació i que es tirarà endavant de forma transversal en

estreta col·laboració amb el grup de treball de convivència del claustre de l'escola.

Al llarg del curs es realitzaran diverses setmanes temàtiques per a les quals s'organitzaran

de forma paral·lela tallers i xerrades per a l'alumnat dins l'horari escolar i per a les

famílies dins l'activitat de l'Escola de Famílies.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I  COEDUCACIÓ

Neix amb l’objectiu de sensibilitzar, informar i assessorar sobre la

diversitat sexual i de gènere, diversitat d’origen cultural i diversitat

funcional. L’objectiu és ajudar a incorporar aquests eixos de diversitat

transversalment a les nostres activitats (extraescolars, menjador,

escola de famílies, etc.) i contribuir a construir una escola més

inclusiva i de respecte amb la diversitat.



20 de novembre - Dia Universal dels Drets dels Infants
Tallers sobre la desigualtat amb Intermon Oxfam

30 de gener - Dia Escolar de la No Violència i la Pau
Xerrades i tallers sobre la creació d'un món lliure amb Open Arms

15 de febrer - Dia contra el càncer infantil
Xocolatada popular en favor de l'unitat de recerca pel càncer infantil de l'Hospital Sant
Joan de Déu

8 de març - Dia de la Dona
Contes desexplicats amb Vivim del Cuentu

2 de maig - Dia Internacional contra l'assetjament escolar
Xerrades i tallers per la prevenció del bullying entre l'alumnat

5 de juny - Dia Mundial de Medi Ambient
Acció de les famílies del Volerany de conscienciació i 
defensa del nostre entorn natural

Les setmanes giraran al voltant de les següents dates assenyalades:

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I  COEDUCACIÓ
La programació d'actes i/o les entitats amb les quals col·laborem poden estar subjectes a
canvis durant el curs



XOCOLATADA SOLIDÀRIA PER LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

Divendres 15 de febrer de 2021 a partir de les 16:30h a l’Escola Volerany (a la zona de

vianants del carrer Canyelles) l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) organitza una

Xocolatada Solidària per la investigació del càncer infantil. Tots els diners que es

recaptin  aniran íntegrament al laboratori de recerca del càncer infantil de l’Hospital Sant

Joan de Déu de Barcelona.

Aquest és un acte que s’organitza arreu de Catalunya per commemorar el Dia Internacional

del Càncer Infantil que es celebra el 15 de febrer.

L'any 2020 vam participar per primera vegada a aquest acte 

solidari i vam aconseguir recaptar 1.236,20€.

COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA I  COEDUCACIÓ



ALT NOMBRE D'INSCRIPCIONS PER A LES ACTIVITATS DEL PRIMER TRIMESTRE

Pel curs 2021-2022 s'ofereixen 13 activitats extraescolars, organitzades en 25 grups,

distribuïts segons edat, iniciaició/avançat o base/competició.

Aquest curs l'oferta d'activitats s'ha augmentat i és més variada que els darrers anys i això ha

fet que hagi augmentat considerablement el nombre de nens i nenes que fan

extraescolars a l'escola i el nombre d'activitats que fa cadascun d'aquests/es alumnes.

COMISSIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Curs 2019-2020

8 activitats

17 grups

154 alumnes

40 fan 2 o més

activitats

Curs 2020-2021

7 activitats

15 grups

122 alumnes

16 fan 2 o més

activitats

Curs 2021-2022

13 activitats

25 grups

197 alumnes

67 fan 2 o més

activitats



HORARI ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PRIMER TRIMESTRE

COMISSIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS



NOVES ACTIVITATS, APOSTA DE FUTUR

Ha estat un èxit la incorporació de noves activitats esportives com piscina, crossfit/trail

running o taekwondo, el qual ajuda a consolidar la visió de la junta de l'AFA que vol

apostar per donar a conéixer entre l'alumnat altres esports més enllà dels majoritaris

com el futbol.

COMISSIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Taekwondo Piscina CrossFit/TrailRunningINSCRIPCIONS SEGON TRIMESTRE

De l'1 al 10 de desembre s'obrirà un nou període d'inscripcions per a tots els grups

d'activitats d'extraescolars on hi ha places lliures i es publicarà la llista d'admesos/es del 13

al 17 de desembre. 

D'altra banda, qui no vulgui continuar amb una activitat que el/la seu/a fill/a està cursant

aquest trimestre haurà de tramitar la baixa com a màxim el 10 de desembre. A qui tramiti

una baixa pel 2n trimestre fora d'aquest termini se li efectuarà igualment el cobrament.



ALT NOMBRE DE BAIXES D'ÚLTIMA HORA

Tot i l'èxit en el nombre d'inscripcions final, cal destacar que per aquest primer trimestre s'ha

produït un gran nombre de baixes i moltes d'elles més enllà del període d'inscripcions.

En total la Comissió d'Activitats Extraescolars ha rebut 39 baixes, moltes d'elles d'última

hora, a pocs dies de l'inici de l'activitat. Això ha fet que la comissió hagi decidit tirar

endavant alguns grups tot i no arribar al mínim d'alumnes per tal que l'activitat fos viable, per

respecte i consideració a aquelles famílies a les quals ja se'ls havia comunicat que sí que es

faria aquella activitat. Aquest fet té com a resultat que alguns grups siguin deficitaris,

tot i que el global de les activitats extraescolars no ho sigui.

COMISSIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Davant d'aquesta situació, la

comissió proposa per als propers

períodes d'inscripció pujar la

quantitat de la reserva de plaça

dels 10€ actuals a 20€.
VOTA!



EQUIPACIÓ

Una de les novetats d'aquest curs ha estat la incorporació d'una equipació especial per al

monitoratge de les extraescolars, per tal de facilitar la visibilitat i identificació d'aquest

personal que assisteix i acompanya l'alumnat. I també s'ha donat la possibilitat d'adquirir una

equipació pròpia de l'Escola Volerany per a l'equip de futbol de competició i per a

l'alumnat de taekwondo.

COMISSIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS



ESPAIS DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Per segon any consecutiu l'AFA ha negociat amb l'INS Manuel de Cabanyes la cessió

d'alguna de les seves pistes per poder ampliar l'espai per la pràctica esportiva de les

activitats extraescolars del Volerany. Concretament es va a l'institut a realitzar TrailRunning i

futbol sala.

COMISSIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS



Com cada curs, l'AFA ha sol·licitat la subvenció d'Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la

Geltrú. El projecte que vam presentar va ser el finançament d'una pissarra digital

interactiva pel Pla TAC de l'escola. 

SUBVENCIÓ IMET

Dels 1.754,50€ que va costar la pantalla digital,

demanàvem a l'Ajuntament una subvenció de

1.000€, dels quals encara no ens han comunicat

quant se'ns ha atorgat.

Com a AFA vam decidir destinar part dels nostres

recursos a dotar d'aquest material a l'escola

perquè creiem que el centre ha de poder portar a

la pràctica la plena incorporació de les

tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement

i per garantir la consecució de la competència

digital i comunicativa en tot l’alumnat.



L'AFA Escola Volerany és entitat col·laboradora de línia de suport a les activitats

extraescolars i a les activitats de lleure per a infants amb diversitat funcional que ofereix

la Regidora d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. La iniciativa

s'emmarca en l'aposta de l'Ajuntament per un model de societat inclusiva.

LÍNIA D'AJUTS MONITORATGE ESPECIAL PER
A INFANTS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

La voluntat és que aquests infants puguin tenir les

mateixes oportunitats que la resta durant el curs

escolar en les activitats de lleure gestionades per

l'AFA com les activitats extraescolars o el casal

d'estiu.

No és subvencionable el cost de l'extraescolar, sinó que les subvencions es basen en el

cost dels monitors/es acompanyants necessaris per a una bona inclusió durant l'activitat.



Per aquest curs 2021-2022 l'AFA ha contractat tres tipus d'assegurances.
ASSEGURANCES

ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT DE
JUNTES DIRECTIVES I

ADMINISTRACIÓ 
Es contracta cada curs per

pertànyer a FAPAC (Ara AFFAC).

Una assegurança en relació als
actes incorrectes comesos en

l'exercici de la responsabilitat de
la junta actual.

ASSEGURANÇA PER A
PARES I  MARES

ACOMPANYANTS EN
SORTIDES ESCOLARS

El dictamen Organització dels temps escolar del

Departament d'educació de la Generalitat de

Catalunya, publicat el 21/06/2019, determina

que els pares i les mares acompanyants en

una activitat escolar han de quedar coberts

per assegurances de responsabilitat civil i

accidents personals. Les reclamacions per

responsabilitat civil, queden cobertes

automàticament per la pòlissa de

responsabilitat civil de totes les AMPA/AFA

associades a l'aFFaC.

ASSEGURANÇA
D’ACCIDENTS
D’ACTIVITATS

EXTRAESCOLARS 
La pòlissa per a les AFA de

l'aFFaC cobreix als alumnes i a
les persones que participen en

qualsevol activitat
organitzada per l’AFA. Amb

una sola adhesió, quedaran

cobertes per a totes elles tant

dins com fora del recinte escolar

i en qualsevol horari.



Després de l'èxit de l'any passat, hem decidit repetir l'experiència de vendre participacions

del sorteig de la Grossa.

El curs passat vam arribar a vendre 600 participacions, el qual va equivaldre  a guanyar

300€ per destinar a projectes de l'escola.

Com que aquest any l'Escola Volerany celebra el seu 15è aniversari, hem intentat participar

en números en els quals hi sigui present aquest nombre. Els números amb els quals participem

són: 01351 - 10508 - 15567 - 15615 - 49199 - 68154

LA GROSSA

Cada butlleta costarà 4€ (3€ jugats + 1€ de donatiu)

S'ha escollit que les butlletes siguin del sorteig de la

Grossa de Cap d’Any perquè és una loteria que es

compromet a invertir els seus beneficis en

programes socials.



TANCAMENT CURS 2020-2021

TRESORERIA



PRESSUPOST PEL CURS 2021-2022

TRESORERIA

Anotació: En el pressupost presentat Tresoreria ha
contemplat una aportació de 1.000€ a l'escola per al

projecte de Biblioteca, però la junta presenta a l'assemblea
el matís que l'AFA s'adaptarà a les necessitats de l'escola en
aquest sentit en un ventall d'inversió de 1.000€ fins a un

màxim de 3.000€. 
El mateix passa amb la previsió de la nova comissió de

Convivència i Coeducació, el què es planteja aquí és una
previsió aproximada que finalment pot variar.

VOTA!



VOTA!
NOVA EINA DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LES FAMÍLIES SÒCIES

Per tal de fer més àgil i eficient la feina de gestió de les famílies sòcies la junta de

l'AFA proposa la contractació d'una nova eina de gestió on-line, Playoff. A més, com a

associació ens ajuda a complir la llei de protecció de dades (Llei Orgànica 3/2018, del 5

de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals).

Playoff és un programa de gestió per a entitats com les AFAs (amb un cost de 45€/mes)

que té com a funcions bàsiques:

- Gestió de socis/es: Permet captar nous/es socis/es i mantenir actualitzades les 

dades de les nostres famílies sòcies.

- Gestió documental: Foto, NIF, tarjeta sanitària, sol·licitud baixa, etc.

- Gestió de rebuts, SEPA, rebuts puntuals, impagats.

- Preinscripció via web pels propis socis als nostres serveis.

- Control de despeses bàsic.

- Gestió comptable amb escaneig de factures, assentament directe.

TRESORERIA



VALORACIÓ CASAL D'ESTIU

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ

A través de Dinantia l'AFA va realitzar una enquesta de valoració global del Casal d’Estiu a

les famílies usuàries del servei a fi de poder fer un anàlisi i detectar els punts forts i els

fluixos i poder així implementar els canvis que es valorin necessaris de cara a l'edició

d'aquest curs.

Com a AFA pensem que és important escoltar i donar resposta al

feedback de les famílies que formen la comunitat educativa de l’escola. És

per això que hem fet un trasllat de les opinions de les famílies

usuàries del casal amb l'empresa Hort i Cuina.

L'empresa Hort i Cuina ha pres nota de les propostes de millora i ha avançat a la junta la

línia de treball que ja han iniciat per poder oferir l'estiu del 2022 un casal de qualitat i

atractiu per a l'alumnat del Volerany.



VALORACIÓ CASAL D'ESTIU

• Crear grups de WhatsApp per al traspàs d’informació de manera continuada i

eficient casal-famílies.

• Fer la reunió informativa abans del termini d’inscripció i disposar d'un dossier

informatiu previ més detallat i explicatiu.

• Contractació de personal professional, monitors i monitores de lleure amb un

perfil adequat per un casal d'escola dinàmic i divertit. 

• Planificar sortides cada setmana, també per a infantil.

• Treballar l’eix temàtic més en profunditat. 

Amb els resultats obtinguts de l'enquesta, l'AFA ha presentat a l'empresa Hort i Cuina les

següents propostes de millora:



Per aquest curs 2021-2022 per a l'equip directiu de l'escola i el claustre en general la

biblioteca és un projecte de centre important. No només l’entenen com una eina per

fomentar la lectura i donar suport al currículum sinó que el volen convertir en un espai

d’aprenentatge i al mateix temps de lleure.

APORTACIÓ A L 'ESCOLA -  BIBLIOTECA

Però actualment l'alumnat no la té com a punt de

referència de consulta perquè el seu fons està

desactualitzat. Els materials de la biblioteca han

de ser diversos -en formats i suports- i han de ser

de qualitat, actualitzats, ben catalogats i

organitzats per poder-los utilitzar tant a la

biblioteca com a les aules. 

És per això que la junta de l'AFA proposa invertir en

aquest projecte d'escola amb una aportació

d'entre 1.000€ a 3.000€.



PRECS I
PREGUNTES



TWITTER

@ampavolerany

FACEBOOK

@afaescolavolerany

INSTAGRAM

@afaescolavolerany

Busca'ns a les xarxes


