
Comunicat a les famílies sòcies de l’AFA Tabor

Comunicat 1/2122

Us fem arribar el primer comunicat en relació a les dues trobades que s’han dut a terme el

27 de setembre i 27 d’octubre de 2021. Amb aquest document pretenem informar les

famílies membres de l’AFA dels diversos temes que es van tractar, acords i estat de la qüestió

dels mateixos.

1. Presentació nova junta

Us recordem la configuració de la junta de l’AFA pel curs 21-22. Si teniu qualsevol

suggeriment, dubte o inquietud ens podeu escriure a l’adreça: junta.tabor@gmail.com

MAIKA GARCIA (P5) Presidenta

JORDI MOLINER (P5, 3r) Vicepresidents

LARRAITZ ZUBIAUR (P3, P5)

ESTHER CÒRDOVA (P4)

YOLANDA PARDO (P5) Secretària

PAU ROMANS (P3, 3r) Tresorer

2. Objectius prioritaris AFA

Aquest any plantegem certes línies prioritàries lligades a 5 objectius:

1. ACOLLIR: Especial èmfasi a P3, nouvinguts o incorporacions tardanes. Establir

mecanismes d’acollida per tal de generar sentiment de pertinença i vincle.

2. PARTICIPAR: Més participació de les famílies es tradueix en més èxit educatiu per a

les criatures. Participem si ens trobem a gust. Per tant, aquest punt seria

conseqüència  de l’anterior. Més vincle porta a més participació.

3. COMUNICAR: Ser una AFA i una escola oberta i transparent, que comunica les

accions i fa pedagogia amb les famílies per tal de transmetre el que es fa i el que es

pot fer generant il·lusió i confiança.

4. GENERAR ACCIÓ TUTORIAL COMPARTIDA: Equip docent, no docent i famílies de la

mà. Tenir un projecte educatiu compartit, sumar esforços i anar a la una.

5. PROMOURE ACTIVITATS PELS ALUMNES: L’alumnat de l'escola Tabor són el nostre

leitmotiv. L’AFA vol contribuir a una educació de qualitat, justa i humanitzada.
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3. Pàgina web:

Arrel d’una trobada amb la direcció, es planteja fer una pàgina web pròpia de l’AFA, que

estarà enllaçada a la pàgina web del centre (que també està en procés de renovació).

D’aquesta manera, si l’AFA té la seva pròpia web vol dir que en som administradors i facilita

actualitzar o decidir continguts.

A la primera trobada de comissions es va plantejar aquest tema i Jorge Almeida s’ofereix per

tirar endavant el projecte de creació del web AFA Tabor. Demanem a les comissions que feu

arribar la descripció, funcionament o projectes recents i en marxa, per tal que es puguin

afegir aquests continguts al web. Amb una web pròpia de l’AFA, viva i amb uns continguts

actualitzats creiem que va en sintonia de les línies prioritàries de l’AFA i respon a l’objectiu

de fomentar la comunicació.

Per tal que les imatges encaixin al nou format de web també s’ha modificat el logo de l’AFA

Tabor. Si aquest fet fereix sensibilitats o creieu que ha de seguir un altre procés, us

demanem que ens ho feu arribar. Per posar-vos en contacte amb la comissió de comunicació

per aportar continguts o suggeriments per al web i el logo, ho podeu fer a través del correu

comunicacio.tabor@gmail.com o podeu escriure a la Junta junta.tabor@gmail.com i us hi

posem en contacte.

4. Programa padrins i filloles

L’AFA de l’escola Tabor proposa posar a disposició de les famílies nouvingudes i de nova

incorporació al centre un servei d’apadrinatge per tal de resoldre els possibles petits

problemes del dia a dia: ajudar a pares i mares a entendre un e-mail en català, sol·licitar un

ajut, entendre el funcionament del menjador, conèixer el transfons de les nostres tradicions i

festes populars, etc.

Tant si vols ser una família padrina com si acabes de formar part de la Comunitat Tabor i

t’agradaria rebre aquest cop de mà en moments de dubte, escriu-nos al nostre mail de l’AFA:

oficina.afa.tabor@gmail.com

5. Tabor posa’t guapa

Segons la pluja d’idees que va tenir lloc a la primera reunió de comissions i amb la següent

trobada amb l’equip directiu, es valora engegar el projecte Tabor posa’t guapa. Estem a

l’espera de la següent trobada per tal de prioritzar accions. La idea és ajudar amb alguns

treballs, com arreglar cuinetes o jocs, poda d’arbres, envernissar bancs, etc. és a dir, ja que

sabem que l'espai condiciona, fer de l’escola un lloc més bonic i agradable. Si en teniu idees

de com fer espais més acollidors i amb creativitat per tal que no suposi una despesa molt

gran en podem parlar o bé a través del correu o a les trobades de comissions.
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6. Festivitats primer trimestre: Castanyada, Nadal

Castanyada: La valoració tant de l’organització com de la participació de famílies és molt

positiva, tot un èxit!

Nadal: Per la preparació del Nadal en tenim 5 setmanes per tant caldrà consensuar què

volem fer: rifa de Nadal, festa, xocolatada, etc. També és un bon moment pel treball

intercomissions, qualsevol comissió que tingui cap idea pot posar-se en contacte amb la

comissió de festes festes.tabor@gmail.com

7. Coordinació AFAs Dreta Eixample

L’AFA de l’Escola Tabor forma part la coordinadora d’AFAs Dreta Eixample. Amb aquesta

coordinació es pretén establir un full de ruta conjunt. Els temes que s’han tractat a l’última

trobada del mes d’octubre han estat: gestió de l’espai de menjador i migdia per part de l’AFA,

recursos per tal de generar una escola inclusiva, entrada de les famílies a les escoles (si es

tendeix a la presencialitat per tutories i reunions o bé encara es manté en format telemàtic).

Si valores com a important algún tema que seria adequat per traslladar-ho a la Coordinació

d’AFAs o al Consell Escolar ho podem articular a través de l’AFA per tal de fer més força de

forma conjunta.

8. Reunions equip directiu

Periòdicament la Junta de l’AFA es troba amb l’equip directiu per tal de fer de pont

escola/famílies. Els temes tractats a les trobades de comissions o que ens feu arribar a través

de comissions o a través de la Junta són exposats en aquestes trobades amb l’equip directiu.

9. Properes trobades

S’han dut a terme dues trobades de socis de l’AFA el 27 de setembre i 27 d’octubre de 2021.

Es proposa el 24 de Novembre de 2021 com a propera trobada de Comissions.
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