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Benvolgudes famílies,

Us fem arribar el segon comunicat de l’AFA Tabor a les famílies sòcies, com a tancament del

primer trimestre.

1. Canvi de responsable a la secretaria de l’AFA. Us recordem que la Montse Boleda va

finalitzar el seu contracte per motius personals el passat 25 de novembre i ara mateix

assumeix aquesta tasca la Nerea Carrero. Podeu trobar-la al despatx de l’AFA en el

següent horari:

dilluns 15.30 - 17.30

dimarts 15.30 - 18.00

dimecres 15.30 - 17.30

dijous 15.30 - 18.00

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb ella presencialment a l’oficina o

a través del telèfon: 93 436 99 00 o a través del correu

oficina.afa.tabor@gmail.com

2. Número de famílies sòcies. Actualment tenim 167 famílies sòcies. Al proper

comunicat actualitzarem aquesta dada ja què tenim alguns pagaments pendents en

efectiu, així que podria ser que augmentin una mica.

3. Prioritat primer trimestre. La prioritat de la Junta durant el primer trimestre ha

estat:

Acollida a les famílies de P3 i contribuir al coneixement de l’AFA assistint a totes les

reunions inicials de cada curs. També posant en marxa el programa de “Famílies

padrines i Filloles” el qual ha tingut demandes tant per fer de padrins com per rebre

aquest acompanyament.

Implementar la comunicació, a través de les reunions de comissions, actes,

comunicats o amb la nova pàgina web.

Relació amb equip directiu, assistir a una reunió al mes amb l’equip directiu per fer

plantejaments d’acció tutorial compartida.

Participació a través de festes o donant la possibilitat de contactes presencials per

fomentar els vincles tot i que al final del trimestre la trobada de Nadal s’ha vist

truncada per la situació epidemiològica.

4. Reunions amb equip directiu: Durant aquest trimestre s’han dut a terme 3 reunions

presencials amb l’equip directiu. Aquestes es porten a terme amb objectius, entre

d’altres, d’implementar l’acció tutorial compartida, de generar reflexió al voltant dels

vincles entre famílies i escola i de com reforçar aquests vincles.
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5. Convocatòria general de Subvencions 2022: Entre el 7 i e 27 de gener de 2022 es

podran presentar les sol·licituds de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a

la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any vinent.

Cada comissió ha rebut un mail amb informació i documentació de les subvencions.

6. Treball per comissions:

INCLUSIVA: Ja estan voltant per les cases les maletes viatgeres que engega aquesta

comissió.  A la biblioteca de l’escola els nostres fills i filles tenen disponibles una gran

varietat de títols amb temàtica inclusiva. Si demaneu als vostres tutors o tutores o a

la comissió inclusiva, podran aconsellar les criatures per tal de gaudir-los a través del

servei de préstec.

MENJADOR: La comissió de menjador està treballant per preparar l’enquesta de

satisfacció de les famílies i mantindran una trobada amb Servitabor al gener. Us

recordem que si teniu qualsevol suggeriment o qüestió a parlar sobre el menjador o

espai migdia, seria bo que contacteu amb la comissió per tal d’articular aquestes

propostes: menjador.tabor@gmail.com

COMUNICACIÓ: Nova pàgina web de l’AFA a la qual es pot accedir directament o des

de l’enllaç ubicat al web de l’escola. www.afatabor.cat. El web el construïm entre tots

i totes amb la descripció de les comissions, amb els projectes que es fan, fotos, etc.

Qualsevol cosa que trobeu a faltar, la podeu fer arribar a

comunicacio.tabor@gmail.com o a junta.tabor@gmail.com

A les xarxes es segueix fent difusió d’activitats d’interès per a les famílies, tals com

xerrades o formacions.

EXTRAESCOLARS: Està a la recerca de noves extraescolars i vetllant per la qualitat.

FESTES: La trobada de la Castanyada i benvinguda a noves famílies, va ser tot un èxit.

El concurs de postals ha sigut la guinda per tancar el trimestre i malauradament van

haver de cancel·lar els preparatius de la festa de Nadal per la situació actual. Tot i

que hi ha moltes ganes de poder plantejar noves celebracions.

REIVINDICATIVA: Continua creant xarxa amb altres escoles del barri i ciutat per tal de

tenir entorns amb menys cotxes, menys soroll i més salut. Al gener faran una reunió

amb les famílies per explicar la situació actual d’adscripcions a instituts, per als

infants de l’escola. La comissió necessita de membres per sumar forces, així que

tornem a fer la crida per tal que s’hi sumi gent. Podeu contactar pel correu

reivindicativa.tabor@gmail.com

Cada comissió heu rebut una carpeta compartida al Drive per tal de compartir d’una manera

més fluida certa informació.  A cada carpeta trobareu:

1. Membres de la comissió.

2. Objectiu de la comissió i projectes.

3. Pressupost, despeses.
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Us demanem que reviseu si hi teniu accés i que estiguin correctes les dades dels membres

que formen part de la comissió. Els objectius i projectes i de cada comissió es poden utilitzar

per a la pàgina web. És important compartir les despeses a través de l’excel per tal que

quedin equilibrades entre comissions.

En la mesura del possible seria interessant generar treball entre comissions o amb

comissions mixtes. Les properes diades (Carnestoltes, Dia de la Dona, Sant Jordi) serien

bones oportunitats per col·laborar totes les comissions.

7. Consell Escolar: Es van dur a terme eleccions per representants de famílies al Consell

Escolar i les noves representants de famílies són: Ruth Pichardo, Liliana Jimenez ,

Anais Garcia i Cristina Gallego, a més de Paul Mussach. La persona representant de

l’AFA és Larraitz Zubiaur. Seria bo articular mecanismes perquè les famílies poguessim

fer arribar temes que ens preocupin o interessin i que puguin ser comentats o

debatuts en aquest òrgan.

8. Tancament primer trimestre: Finalitzem el primer trimestre. Estem contents i

contentes, ja que ha pogut ser un inici de curs presencial tot i que ens hagués

agradat molta més presencialitat i gaudir de festes o esdeveniments on poder

compartir tots i totes junts. Les comissions segueixen endavant, s’han engegat

projectes nous i amb idees d’altres que es poden engegar.

Si el segon trimestre ens permet presencialitat en les activitats serà genial però, si no,

haurem de ser més creatius per tal de plantejar fórmules on puguem generar vincles

entre la comunitat, generar caliu… segur que hi ha maneres de fer-ho!

Esperem que gaudiu d’aquestes dates, que siguin dies plens de moments feliços i

descanseu molt.

Bones festes i ens veiem a la tornada.
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