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Constel·lació 
AFA 9 Graons.
Un espai  
per compartir



Qui som  
l’AFA 9 Graons? 
Som totes les famílies dels infants de l’escola 
que hem iniciat un nou projecte vital que va molt 
més enllà de l’escolarització dels nostres fills 
i filles. També tot és nou per a nosaltres i, com 
ells i elles, tenim moltes ganes d’aprendre, de 
compartir i d’experimentar en grup per construir 
una comunitat escolar participativa, divertida i 
compromesa.

Què fem a l’AFA? 
Mirem de donar un cop de mà perquè tots els 
projectes compartits entre l’equip docent i els 
infants siguin una realitat. Som una escola de 
nova creació i les necessitats són múltiples 
i diverses: coordinem activitats, creem xarxa 
amb la comunitat educativa, representem 
els interessos de les famílies davant de 
l’administració, aconseguim materials, ens 
disfressem, cantem nadales, muntem mobles... 

Dins de l’AFA podreu trobar el vostre espai per 
participar!



En què estem 
treballant?

• El desenvolupament d’un projecte d’escola, obert, 
igualitari, divers, sostenible i sensible al benestar 
socioemocional de tota la comunitat.

• La construcció d’un pati igualitari, divers, integrador 
i sostenible.

• Revisió de les activitats extraescolars i casals en 
funció de les necessitats pedagògiques dels infants 
en cada etapa i del projecte educatiu de l’escola, 
vetllant per la conciliació familiar.

• El seguiment de les obres i de l’estat de 
manteniment de l’escola, la proposta de solucions 
arquitectòniques a les necessitats de creixement de 
l’equipament i la reivindicació de tot allò que sigui 
necessari per garantir el bon desplegament del 
projecte pedagògic.

• L’impuls d’un fons social per ajudar a que totes 
les famílies de l’escola tinguin les mateixes 
oportunitats.

• La comunicació entre les famílies, amb l’escola, 
amb altres escoles i en totes direccions: Som una 
comunitat!

• L’organització de xerrades i tallers de l’escola de 
famílies de 9 Graons.

• Nou logotip de l’AFA co-creat amb els infants.

Comptem amb vosaltres! 



Què hem  
aconseguit fins ara?

• Finalització de la fase de diagnòsi del Projecte 
“Construïm el pati que volem”

• Manteniment i creació de nous espais al pati

• Adhesió a la plataforma Eixample Respira.

• “Fem xarxa” i participem a diferents reunions 
(FAPAC, Consell de barri, Coordinadora d’AFAs de la 
dreta de l’Eixample, ...).

• Recollida de materials per l’escola.

• Campanya de reutilització dels llençolets de P3.

• Implementació del reciclatge a casa i millora dels 
cubells de l’escola.

• Escola de famílies:  els límits i la criança - guia amb 
consells i lectures recomanades

• Dinamització de tallers a l’escola (decoració, 
disfresses, ...)

• Organització dels casals d’hivern , primavera i estiu 
de l’escola.

• Proposta d’activitats extraescolars de tarda per als 
infants de P4, P5 i primària.

• Actualització de l’espai web i creació de noves 
seccions.

• Festa de benvinguda a les noves famílies.

• Festa de final de curs i participació a la Rua de 
Carnaval del barri.

• Creació de noves comissions: Comissió Pati, 
Comissió d’Acollida a les noves famílies, Comissió 
d’Entron Escolar i Comissió Administrativa i 
econòmica.

• Canvis en els menús de migdia per reduir el volum 
de residus generats i millorar-ne la qualitat.

• Revisió de l’execució d’obres, estat dels elements de 
l’escola i nou projecte.

• Xamfrà Social i entorn pacificat gràcies a l’adhesió 
al Programa Protegim les Escoles.



Els serveis de l’AFA
Creiem en la integració de tothom dins de 
l’associació i per tant totes les famílies són sòcies 
de ple dret de l’AFA només pel fet de formar part 
de l’escola.

Què hi ha per 
dinar?
El grup de treball Temps de 
migdia conjuntament amb 
Fundesplai s’encarreguen 
d’elaborar els menús mensuals 
dels nostres infants amb 
productes ecològics i de 
proximitat.

A la secció de serveis del web 
de l’AFA trobareu els menús 
actualitzats (vegetarià, sense 
lactosa, al·lèrgies, etc).

Servei d’acollida
L’AFA, juntament amb 
Fundesplai, ofereix un servei 
d’acollida tots els matins i 
tardes de 8:00 a 9:00h i de 
16:30 a 18:00h.

Per veure quotes o pagament 
visita el web de l’AFA.

Agenda
La comissió de Comunicació 
treballa activament per tenir 
una agenda actualitzada 
amb totes les activitats que 
es duen a terme a l’escola.

Grup d’intercanvi
Creació d’un grup de whats 
app per intercanvi de roba, 
estris, joguines, llibres... 

Extraescolars i 
Casals
La Comissió d’Estraescolars 
i Casals, en col·laboració 
amb Fundesplai, revisa 
les propostes d’activitats 
de lleure constantment, 
adequant-les a les 
inquietuds educatives dels 
infants, les necesstats de 
les famílies i les mesures 
sanitàries. Vetlla per la 
qualitat dels serveis, en 
línea amb el projecte 
educatiu de l’escola.

Qui és 
Fundesplai?
Fundació sense afany de lucre, 
externa a l’escola que gestiona 
la cuina, les extraescolars, el 
temps d’acollida i els casals, 
juntament amb nosaltres.
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El món i jo

PEDAGÒGICA

L’univers de l’AFA
Ens organitzem a partir d’una junta, comissions 
i grups de treball, vius i oberts a tothom que hi 
vulgui participar. A més a més, sempre tindràs un 
lloc a totes les trobades, crides i festes.



Associació de Famílies d’Alumnes 
de l’Escola 9 Graons

C/ Roger de Flor 217-219
Barcelona

Com associar-se ?
La quota de l’Afa es decideix cada any en assemblea. 
Aquest curs passat ha estat de 40 € per família.

Canals de 
comunicació
Si teniu dubtes sobre el que fem, el nostre 
funcionament o teniu alguna pregunta 
per les famílies podeu contactar amb 
nosaltres, seguir-nos al TW o visitar el web! 

afa9graons@gmail.com

www.afa9graons.com

@afa9graons

Remind (rebreu instruccions 
per la instal·lació de l’APP)

WhatsApp (grup de classe)

mailto:afa9graons%40gmail.com?subject=
http://www.afa9graons.com
https://twitter.com/afa9graons?lang=ca

