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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE L’AFA 

JUNTA I VOCALS DE COMISSIONS 

En la primera Assemblea de curs celebrada el 20/10/2016, la junta queda formada per les 

següents persones:  

Junta sortint: 

 Presidenta: Mar Ferrando 

 Secretària: Cel·la Mondéjar 

 Tresorer: Hugo Rodríguez 

 Vocals: Sara Solà, Anna Llucià, Andrés di Masso i Maia Carbonell  

Junta entrant: 

 Presidenta: Cel·la Mondéjar 

 Vicepresidenta: Sara Solà 

 Secretària: Núria Comulada 

 Tresorer: Hugo Rodríguez 

 Vocals: Anna Llucià, Andrés di Masso i Maia Carbonell  

Vocals de comissions  

 Cultura: Ariadna Laguna 

 Comunicació: Juliana do Santos 

 Defensa de l’escola pública: Marta Rodoreda 

 Espais i Camins escolars: Eva Pagès 

 Extraescolars, casals i colònies: Núria Comulada, Gisela Coromines, Òscar Gispert i Vadó 

González 

 Hort: Chelo Jodar 

 Temps de migdia: Rosa Gil 

 Valors: Martina Gasull 

 

DELEGATS DE CLASSE 

 P3 – Gisela Losa  

 P3 – Romina Parga  

 P4 – Sandra Garcia  

 P4 – Sara De Lecea  

 P5 A – Jose Aparicio 

 P5 A – Juliana dos Santos 

 P5 A – Ezequiel Biondini 

 P5 B – Anara Buedo  

 P5 B – Ferran Taberner   

 1r – Eulàlia Salvado  

 1r – Neus Vila  

 2n – Laura Vilallonga  

 3r – Belén Llorens  

 3r – Yvonne Farré  
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 4r – Montse Peiró  

 4r – Roser Busquets  

 5è – Bruno Civettini  

 5è – Ruth Nadal 

 6è – Martina Gasull 

 

CONSELL ESCOLAR 

Elegit en eleccions el 29 de novembre de 2016, amb la participació de 57 famílies.  

 Sara Solà 

 Valentina Delmont 

 Sandra Garcia 

 Cel·la Mondéjar (representant de l’AFA) 

 Natalia Puche (suplent) 

 

REPRESENTACIÓ DE L’AFA AL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 Coordinadora d’AFA de Gràcia: Cel·la Mondéjar 

 Consell Escolar de Districte: Martina Gasull 

 Comissió d’agenda escolar del districte de Gràcia: Susana Ezquerra i Sònia Jou 
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BALANÇ GENERAL  
 

Del curs 2016-2017 cal destacar el principal objectiu assolit: conèixer i comprendre les despeses 

a les que es feia front amb les quotes de les famílies, tant les destinades a sortides, material i AFA, 

com les del menjador. De la mateixa manera, col·laborar per tal d’optimitzar aquests recursos 

econòmics. 

La Junta també s’ha centrat en treballar conjuntament amb el nou equip directiu i fer-li confiança, 

alhora que dur a terme el seguiment de l’elaboració del nou PEC, objectiu aquest encara pendent 

en tant que el PEC continua en procés.  

Aprovació per unanimitat, en Assemblea del 25/05/2017, del canvi de nom d’AMPA pel d’AFA, 

Associació de Famílies d’Alumnes, el qual inclou nous models de família. 

 

Comiat de la directora Montse Triadó  

El nostre més profund agraïment a la Montse Triadó per tots aquests anys de dedicació 

a l’educació dels nostres fills i filles. Gràcies per fer-nos sentir que Tots som Reina! 

Bona sort, Montse! 
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BALANÇ ECONÒMIC 
 

 En Assemblea del 20/10/2016 s’aprova la quota trimestral per alumne en 75 euros. 

L'aportació d'aquest curs 2016-2017 per alumne per a la compra de llibres, material, 

sortides i tallers, serà, doncs de 225 euros. 

 Hi ha hagut un control d’impagats amb l’establiment d’un protocol.  

 S’ha establert la gestió compartida del compte corrent de menjador per tenir-ne un 

control. A partir del curs (2017-2018) les famílies pagarem el menjador directament a 

l’empresa. Es demana a l’empresa de menjador, Campos Estela, que faci la gestió 

econòmica del servei. Ho han acceptat sense cost extra, amb un nou procediment: les 

famílies pagarem els dies exactes que els nostres fills i filles dinin a l’escola. 

 Hi ha hagut un control de la despesa de l’escola en material: s’ha demanat a l’escola que 

ens faci arribar una previsió anticipada del material que es vol demanar i dels terminis en 

què arribaran els cobraments per tal d’evitar descoberts.  

 Amb el mateix objectiu que el menjador de regularitzar i optimitzar els pagaments de les 

famílies, es planteja separar en dues quotes diferents l’aportació econòmica que es 

destina a les sortides escolars i el material (un 90% del total) de la que és per cobrir les 

activitats pròpies de l’AFA (un 10% aproximadament). D’aquesta manera, l’escola 

gestionarà el pressupost que precisa per les sortides i material de forma directa. 

 Ha quedat un romanent de diners al compte de l’AFA. La Junta proposa traspassar-ne un 

tant al compte de l’escola (de nova gestió) per tal que comptin amb un coixí per fer front 

a possibles impagats, pagaments avançats, descoberts, etc. Els diners restants servirien 

de coixí al compte de l’AFA, amb la intenció que s’hi quedin, com a mínim un curs. És 

important estar preparats econòmicament per si les activitats extraescolars o l’acollida 

deixen de ser rendibles i tenen pèrdues. També cal aprofitar aquest pressupost per 

enfortir l’estructura de l’AFA alleugerint-la de certes tasques. Així doncs, la feina de gestió 

i administració la podria assumir algú que cobrés per fer-ho, enlloc de mares i pares 

voluntaris. Una possibilitat seria que dues monitores de l’escola s’encarreguin de la feina 

administrativa de passar rebuts, repassar factures, etc. Amb aquest mateix objectiu, 

també seria interessant comptar amb algú que col·laborés a mode d’interventor o 

interventora de comptes.  

 

Subvencions 

Enguany s’ha tramitat una subvenció dins la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona 

Subvenció per al programa anual de l’AFA de 800 €. 

 

Accions a realitzar de cara al curs 2017-2018 

• Traspàs de la gestió econòmica del menjador que portava l’escola directament a l’empresa 

que ofereix el servei. 

• Control de la despesa de l’escola en material. 
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PRESSUPOST 2017-2018 
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ACTIVITAT DE LES COMISSIONS 
Com cada any, la participació de les famílies en les diferents comissions ha estat intensa i activa, 

malgrat ser aquesta una escola petita de només una línia (actualment, però, amb un curs doblat a 

P5. 

 

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA  

 

Membres de la comissió: Anna Casals 

La Comissió Biblioteca de l’Escola Reina Violant es va crear el curs 2015- 2016 amb la intenció de 

donar un cop de mà amb tot el que fa referència a la lectura i les activitats que es portin a terme a 

l’escola en aquest sentit. 

L’Anna Casals, mare d’alumnes de l’escola, treballa com a narradora de contes i va pensar que, 

amb la seva experiència, podia ajudar a l’equip de mestres.  

Periòdicament, l’Anna fa recomanacions a les famílies per tal d’ampliar la biblioteca particular 

dels nens i nenes i donar a conèixer títols que poden interessar (clàssics, novetats, llibres de 

coneixement, còmics, etc.). A l’Espai famílies del web de l’AFA les podeu consultar totes.  

http://afareinaviolant.org/espai-families/recomanacions-de-lectura-infantil/  

 

  

http://afareinaviolant.org/espai-families/recomanacions-de-lectura-infantil/
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COMISSIÓ DE CULTURA  

 

Membres de la comissió: Ariadna Laguna, la Roser Busquets i la Mariona. 

Al llarg d'aquest curs passat la comissió de Cultura ha ajudat a organitzar i animat a participar a 

les famílies en tres actes populars centrals: 

 

Festa de Santa Eulàlia amb la gegantona Violeta 

Coincidint amb les festes de Santa Eulàlia que se celebren a Barcelona la setmana del 12 de febrer, 

la Coordinadora de Geganters de Barcelona (www.gegantsbcn.cat) organitza la “Mostra de 

Gegantons i Bestiari Infantil i d'Escola de la Ciutat”, i la seva posterior trobada/cercavila. 

Enguany, l’escola va participar en la cercavila, que va tenir lloc el dissabte 11 de febrer. 

Es va fer una crida a la participació de totes les famílies amb l’objectiu de crear una colla 

gegantera, sorollosa i festiva! 

I mireu quin obsequi van fer a la nostra colla gegantona. 

 

 

De cara al curs que ve, es vol crear un grup de Grallers i Timbalers (la Colla gegantera 

del Reina) i fer un taller de capgrossos per ampliar el bestiari de l’escola.  

 

 

http://www.gegantsbcn.cat/
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Sant Jordi Sostenible   

Es va celebrar el dijous 20 d'abril a la Plaça de la Vila de 17 h a 19 h.  

És una festa d'intercanvi de llibres que se celebra a tot el 

barri. Un o dos mesos abans de l'acte, la Coordinadora de la 

festa del Sant Jordi del districte ens reuneix a escoles, 

instituts i biblioteques per preparar l'organització conjunta 

de la festa. Ens donen consignes clares i la setmana abans ens 

arriben cartells, targetons i punts de llibres. 

A l’escola, les famílies porten 6 llibres per nen com a màxim 

(3 d’adult, 3 de juvenil i 3 d’infantil, per exemple). A canvi, 

reben un punt de llibre amb el qual podrem canviar-lo per un 

nou llibre a la Festa! 

La festa sempre és un èxit d'assistència. 

 

 

 

 

Mercat de les Puces   

 

El Mercat de les Puces té lloc a la Plaça Revolució de les 10h fins a les 18h de la tarda i es venen 

objectes de tot tipus a preus simbòlics: joguines, roba, objectes de casa, etc. Cada any, es demana 

permís a l’Ajuntament del districte perquè ens deixi ocupar l’espai públic.  

Enguany s’havia de celebrar el dissabte 1 d’abril, però com que va caure una pluja impressionant, 

el vam haver de suspendre i posposar-lo fins el dissabte 13 de maig.  

Es van recaptar 347 euros que van anar a parar a les arques de l’AFA. 
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

 

Membres de la comissió: Juliana dos Santos, Lídia Gutiérrez i Agustina González. Eva Gumà 

com a col·laboradora 

 

 

Aquest curs hem seguit amb la tasca informativa a 

través del Butlletí Violant - un informatiu digital, 

setmanal, que arriba a totes les famílies de l'Escola 

amb informacions sobre tot el que passa a l’escola i 

al barri. 

 

 

Busquem les notícies dins de l'AFA i a la direcció de l'escola a través d'una xarxa de comunicació 

interna que ens funciona força bé. Aquesta xarxa també inclou els delegats de classe que s'ocupen 

d'enviar els nostres correus  als seus grups. 

Hem fet més sostenible la comunicació a l’escola, 

ja que (excepte algun cas molt concret) hem 

eliminat les fotocòpies de la rutina informativa. 

La web de l'AFA està sempre actualitzada per tal 

que les famílies puguin accedir a les informacions 

sempre que ho necessitin. 

També fem reportatges fotogràfics, tant com si són 

d’activitats de l'AFA com de l’escola (Carnestoltes, 

Sant Ponç, ...). 

La nostra web és: http://afareinaviolant.org/  

 

  

http://afareinaviolant.org/
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Cada setmana també actualitzem la informació cultural del barri a través de l'agenda cultural del 

butlletí. 

http://ampaviolant.org/events/  

 

 

 

COMISSIÓ DE DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA 

 

Membres de la comissió: Cel·la Mondéjar, Marta 

Rodoreda, Gemma Rifé, Gisela Losa  i Martina 

Gasull. 

Aquesta Comissió treballa per defensar i reivindicar 

l’escola pública de qualitat, i representa l’AFA a altres 

institucions externes. 

Activitats principals de la comissió: 

 Representació de l’AFA a la Coordinadora d’AFAs de Gràcia. 

 Representació de l’AFA a Consell Escolar de districte. 

 Assistència a Assemblea Groga de Gràcia i participació de les seves accions. 

o Manifestació en defensa de l'escola pública. Dissabte 12 de novembre  |  a les 17h  

|  Plaça Universitat 

o La Gràcia que volem. Dissabte 19 de novembre 

o Xerrada els copagaments a l’escola pública | Dimecres 31 de maig | a les 19.30h | 

Escola Sedeta 

http://ampaviolant.org/events/
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 Promoció i coordinació de la participació de famílies de l’escola en el Boicot a les proves 

de 6è. 

 

 

Del curs 2016-2017 destaquem la participació en accions de denúncia per la situació de les 

persones refugiades, a través de la Xarxa Educativa en Suport a les Persones Refugiades, i les 

campanyes Casa nostra, casa vostra, #VolemAcollir, #EducacióiRefugi. 

 

 

 

Participació en el taller de cartells a l’Escola Univers, 9 

de desembre de 2016. 
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COMISSIÓ D’ESPAIS I CAMINS ESCOLARS 

 

Membres de la comissió: Eva Pagès, Gonçal Acosta, Anara Buedo i Carol Garcia (mestra) 

 

Setmana de la mobilitat 

Va tenir lloc el 22 de setembre amb tallers i activitats amb els alumnes de primària.  

 

 

El pati del Reina s’obre per al barri els dissabtes al matí! 

El gener de 2017 es va obrir el pati del Reina Violant al barri, els dissabtes d’11 a 14 hores. El 

dissabte 21 estava prevista la inauguració, però degut al mal temps es va suspendre. 
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La inauguració oficial es va fer el dissabte 4 de març.  
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Camí Escolar sobre Rodes: Bicicletada Popular 
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COMISSIÓ D’EXTRAESCOLARS 

 

Membres de la comissió: Òscar Gispert, Núria Comulada, Gisela Coromines.  

 

La comissió d’extraescolars és l’encarregada de gestionar dos serveis: l’acollida matinal, en 

horari de 8 a 9 del matí, i l’oferta d’activitats extraescolars que tenen lloc a la tarda de 16.30 

a 18 hores.  

 

ACOLLIDA MATINAL 
 

DE 8 A 9 DEL MATÍ. L’ACOLLIDA ESTÀ GESTIONADA PER UNA MONITORA DE 

L’EMPRESA DE TEMPS DE MIGDIA CAMPOS ESTELA 

 

Nombre d’usuaris al mes  

Hi ha una mitjana d’uns 15-17 nens i nenes fixos al mes, i una de 10 d’esporàdics.  

 

 

TICKETS DE 10 hores D’ÚS ESPORÀDIC: Es poden usar durant tot el curs. 26,00 € 

 

 



 
Memòria AFA Reina Violant 2016-2017 

24 
 

 

 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
 

 

 

Aquest curs s’ha ampliat l’oferta d’activitats extraescolars amb 3 activitats més. A part dels esports 

(futbol, multiesport, patinatge i judo) i robòtica, que es venen oferint fa anys,  s’ha inclòs: 

 Anglès (amb l’empresa TEA or COFFE), des de P3 a 6è. 

 Piscina (al centre UBAE del carrer Perill), per als cursos P4 i P5. 

 Espai de creació (amb l’empresa diverjoc), per als més petits (infantil). També es va oferir 

Teatre per als alumnes de primària, però no va sortir l’activitat.  

 

Consulteu l’oferta per al curs 2016-2017: http://afareinaviolant.org/preus-extraescolars-2016-

17/  

 

D’aquest curs també destaquem l’enquesta que es va fer durant el mes d’abril per valorar les 

activitats extraescolars i conèixer quines activitats les famílies voldrien que s’oferissin.  

http://afareinaviolant.org/preus-extraescolars-2016-17/
http://afareinaviolant.org/preus-extraescolars-2016-17/
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Van respondre 36 famílies.  

 

Graella d’activitats curs 2016-2017. 
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Participants 

 

 

 

 

  

Activitat 1er Trimestre 2on Trimestre 3er Trimestre

Futbol

dimecres 9 11 10

divendres 10 5 5

Multiesport 13 12 11

Robòtica 10 7 5

Teatre 16 10 10

Judo

dilluns 24 22 22

dimecres 18 19 20

dijous 5 6 6

Patinatge 17 22 22

Anglès 44 41 35

Piscina 25 25 25
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COMISSIÓ DE CASALS I COLÒNIES 

 

CASALS 
 

Membres de la comissió: Núria Comulada 

Els casals que organitza l’AFA del Reina Violant donen servei  a les famílies un cop finalitza el curs 

a l’estiu, concretament la darrera setmana del mes de juny i tot el mes de juliol.  

Depenent de la demanda i dels dies a cobrir, també es poden organitzar casals durant les vacances 

de Nadal i Setmana Santa, però normalment no surten.  

Per al curs 2016-2017, la Comissió de Casals de l'Escola Reina Violant va organitzar un Casal 

d'Estiu que va portar a terme l'empresa Més temps lliure. Va tenir lloc a l’escola del 26 de juny 

al 28 de juliol, i del 4 al 8 de setembre. El centre d’interès era El joc té joc.  

Tota la informació es troba a: http://afareinaviolant.org/casal-destiu-2017-2/ . 

 

 

 

http://afareinaviolant.org/casal-destiu-2017-2/
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Participants 

 

 

 

COLÒNIES 
 

Membres de la comissió: Vadó González 

Les colònies s’han contractat aquest any a l’empresa Més temps lliure, que va organitzar les 

colònies d’estiu per al Reina Violant a la casa de colònies LA Censada (Santa Margarida de 

Montbuí – Anoia), en dos torns: 

 Del 26 al 30 de juny (4 dies)  educació primària 

 Del 28 al 30 de juny (2 dies)  educació infantil 

Hi van participar 58 infants de 1r a 6è els 5 dies, i 6 infants d’infantil 3 dies. 

Tota la informació es troba a: http://afareinaviolant.org/casal-destiu-2017/.  

http://afareinaviolant.org/casal-destiu-2017/
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COMISSIÓ DE L’HORT  

Membres de la comissió: Sara Solà, Berta i David (pares de 2n i P5), alumnes Aura i Aimar, 

mestres Montse Triadó i Carol. 

 

Enguany la comissió de l’hort es va centrar en organitzar la Festa de la primavera, el divendres 19 

de maig de 2017.  
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COMISSIÓ DE TEMPS DE MIGDIA 

 

Membres de la comissió: Ana Carlota, Rosa i Berta 

 

Equip de monitores del curs 2016-2017 

 

Primera fila (d'esquerra a dreta): Laura i Annabel (P3), Susanna (P4), Paula (P5A), Isabelle (P5B), 

Elisa (1r), Laura (2n) i Laia (coordinació i suport)  

Segona fila (d'esquerra a dreta): M. Carme (6è), Maria (5è), Sònia (4t), Mari (3r) 

 

Quotes menjador curs 2016-2017 
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COMISSIÓ DE VALORS 

 

Membres de la comissió: Martina Gasull, Andrés di Masso, Lorena 
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COMISSIÓ D’AGENDA ESCOLAR DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

Membres de la comissió: Susana Ezquerra i Sònia Jou 

 

Objectius 

Pel curs 2016-17 de nou vam participar en el projecte compartit d'agenda escolar. Un projecte que 

es va fomentar des de l'AMPA de l’escola Josep Ma Jujol el curs 2003-2004, que amb el suport 

del tècnic d'educació, del pla d'entorn i de medi ambient del districte es va poder ampliar, i que 

ara ja porta 10 cursos de vida compartida amb altres escoles del Districte de Gràcia.  

Hem fet més de 2.000 agendes conjuntament amb les escoles Baldiri i Reixac, Montseny, Josep 

Ma Jujol, Sedeta, Pau Casals, Rius i Taulet, Pare Poveda, Jujol i Sagrada Família.  

Aquest any no tenim cap tipus de suport de cap institució. Tampoc hi ha hagut subvenció. 

Activitats del curs 

El tema escollit enguany ha estat l'entorn de l'escola. El carrer, la placeta, el barri... Cada escola 

ha enfocat el tema d’una manera diferent. Alguns ho han enllaçat amb el camí escolar, Tonucci.... 

L’agenda, com sempre, ha estat maquetada voluntàriament per dues mares de l’escola Reina 

Violant.  La coordinació de tota la feina es fa des del Jujol. I els dibuixos i els textos de la setmana 

vista els han fet  els nenes i nenes de les diferents escoles que hi han participat. 
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Curs/cursos o alumnes que han participat 

Els nens i nenes de 4t van fer els dibuixos i textos per a l’agenda. Entre 3r i 6è curs en reben un 

exemplar, per apuntar els deures o els comunicats famílies-escola. 

Pressupost 

Impressió per al Reina Violant: 125 Agendes " Dia a dia" curs 16/17 a 2,45 unitat = 306,25€ 

Valoració general 

Seguim amb la nova impremta. Aquest any no hi ha hagut cap incidència. Totes les escoles han 

tingut l’agenda abans de començar el curs. 

La impremta nova: 

IMPREMTA BADIA 

Jordi Folch 

933 176 988 - 607 251 206 

badia@badia.cat  

Carrer Pintor Fortuny, 16, 08001, Barcelona 

  

mailto:badia@badia.cat
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FESTA DE NADAL I FESTA DE FI DE CURS 
 

Les celebracions de Nadal i de final de curs són organitzades per les famílies i alumnes dels cursos 

de 6è i 5è respectivament.  

 

Festa de Nadal 

El curs de 6è és l’encarregat d’organitzar la festa de Nadal per recaptar diners per al viatge de fi 

de curs. La festa vol oferir un espai on trobar-nos sense les presses del dia a dia i desitjar-nos unes 

bones festes. 

Des del curs 2010-2011, s’organitza una quina, amb premis consistents en paneres, torrons, cava 

i pernils!  

La festa d’aquest any va tenir lloc el divendres 16 de desembre, a les 18.30, al gimnàs de 

l’escola. Les famílies i alumnes de 6è es van encarregar de la dinamització de la festa, cantant els 

números, venent les cartolines per la quina i oferint un sopar per tal de recollir diners pel viatge 

de fi de curs.  
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Festa de fi de curs 

 

La festa de fi de curs organitzada pel curs de 5è es va celebrar el divendres 16 de juny i va 

comptar amb diferents espectacles i activitats: 

 Conta-contes amb l’Anna Casals. 

 Espectacles de balls i play-backs amb actuacions de les pròpies famílies i cursos.  

 També hi havia paradetes on es pintaven cares, es venien samarretes, s’oferien jocs, 

menjar i beure. 

 Sopar a la fresca. 

 

 


