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ASSEMBLEA AFA DMS 2020-2021



PRESENTACIÓ AFA 5’

ORDRE DEL DIA

PRESENTACIÓ LIBRIS 3’ 
PROJECTE BOSC 20’ 

SERVEI DE PSICOPEDAGOGIA 5’
COMISSIONS 10’ 

TANCAMENT PRESSUPOST I VOTACIONS 10’ 
PRECS I PREGUNTES 10’



La nostra funció és la de recolzar el projecte educatiu que defineix l’escola i 
la de proveir activitats complementàries que contribueixin al creixement 
personal i intel·lectual de les nostres filles i fills, tot això en el marc d’una 
escola pública catalana 

Totes les famílies de l’escola formen part de l’Associació i totes i tots 
vosaltres esteu convidats a integrar-vos a la Junta o a les Comissions que la 
formen.

QUÈ ÉS L’AFA?



QUI SOM?



BLOC AFA

HTTPS://FAMILIESDMS.CAT/



- Establir una bona comunicació amb l'Escola i amb les famílies 

- Servei d'extraescolars i de Casals d'Estiu alineats amb l'ADN de l'Escola. 

- Comunicació amb i per l'Escola, el nostre objectiu des de la comissió és donar suport  i ajudar a endreçar els comunicats 
utilitzant els canals necessaris, que totes les famílies rebin la informació al dia. 

- La Junta directiva de l’AFA es reuneix mensualment per debatre i prendre decisions sobre el funcionament de les diferents 
comissions. 

- Totes aquestes reunions són obertes a tots els pares i mares de l’escola. Si un pare o una mare de l’escola vol assistir a una 
Junta per comentar o aportar el que cregui necessari, preguem que ens ho faci saber prèviament enviant un correu elèctronic 
a junta@familiesdms.cat 

- Mensualment dos membres de la junta es reuneix amb  la Direcció de l’escola per tractar els temes relacionats amb les 
diferents comissions mixtes així com, debatre inquietuds i propostes de les famílies.

CONTRIBUCIÓ DE L’AFA  
A L’ESCOLA



PRESENTACIÓ LIBRIS

Què era LIBRIS? 

La Gestió col·lectiva de la compra i manteniment de llibres de text:  

- Estalvi per les famílies 

- Gestió sostenible des materials



PRESENTACIÓ LIBRIS

Com funcionava? 

Quota de 36€ anuals per alumne (Pressupost toal d’uns 16.000€) 

- Manteniment de llibres 

 - Reposició dels perduts i no recuperables 

- Compra de les noves demandes



PRESENTACIÓ LIBRIS

             En pocs anys passem… 

dels llibres de text a 

  

altres materiales pedagògics 

 

En 2-3 cursos acumulem un romanent de 35.000€



Milanta ens presentarà el projecte que s’ha fer conjuntament amb l’escola. 

PROJECTE BOSC



PREGUNTES, DUBTES I COMENTARIS. 

PROJECTE BOSC



SERVEI DE PSICOPEDAGOGIA
En que consta el servei de Pisicopedagogia al DMS? 

Servei ofert per Improving Psicopedagogia des de l’any 2009 

Proposta de treballs per a l’assessorament i suport pedagògic de continuïtat a pares, alumnes 
i professors del DMS. Mitjançant la participació de la psicopedagoga Cristina Regué. 

Quina és la situació actual? 

El marc normatiu actual impedeix mantenir aquesta fórmula d’acompanyament i assessorament per part d’una 
persona externa, pel que ens ha plantejat una alternativa, amb el mateix objectiu, que faciliti aquest seguiment. 



SERVEI DE PSICOPEDAGOGIA
PROPOSTA 

Es planteja un nombre d’hores setmanal, que s’han estimat en 10, però ja no podrà ser presencial a l’escola i es farà des de el 
mateix centre al C/ Torres i Pujalt 12-20. 

I s’afegeix cada 15 dies, durant l’espai migdia,  assisteix a l’Escola per reunir-se amb el Claustre i treballar inquietuds que 
afecten al claustre.   

Es treballa cada demanda tant telefònicament, per videoconferència, com presencialment.  

També es poden fer consultes per correu electrònic, segons cada petició s’actua coherentment. 

Les demandes poden venir tant dels familiars o tutors, com del mateix professorat. 

El pressupost es redueix quedant a 1,050€ al mes, de Setembre a Juny. 



RESUM ACTIVITATS COMISSIONS



COMISSIÓ EXTRAESCOLARS
Responsables: Laia Bahima, Cristina Bastida i Anna Carné.  

extraescolars@familiesdms.cat 

Ens encarreguem de la gestió dels extraescolars (inclosos acollida i ludoteca), casal d’estiu i colònies d’estiu. 

PROPOSTA ANUAL: INCORPORAR ELS VALORS DEL DMS ALS EXTRAESCOLARS 

- Analitzar la proposta d’extraescolars 

- Afegir noves propostes en línia amb els valors de l’escola 

- Compartir amb l’escola els punts de vista envers a la oferta d’extraescolars 

mailto:extraescolars@familiesdms.cat


COMISSIÓ CONVIVÈNCIA

- Responsable: Gloria Pla.  

- La Comissió durant aquest passat va implementar el protocol pel suport individual 
pels infants en situació de vulnerabilitat. 

- Es va presentar als Premis AFFAC i vam quedar com a finalistes, amb un Premi de 
100€ que es destinarà al Suport individual a infants en situació de vulnerabilitat 
socioeconòmica o amb necessitats especials. 



COMISSIÓ DE MOBILITAT
Responsable: Laura Marco 

Què fem? 

Treballar la mobilitat de les famílies del DMS per tenir una escola més accessible i un entorn escolar 
segur i amable pels nostres infants. 

Com ho fem?  

Estudiant les diferents opcions de les famílies per arribar a l’escola i facilitant les alternatives més 
sostenibles mitjançant el servei d’autocars, gestions amb Ajuntament i TMB, contacte amb les altres 
escoles del barri, etc



COMISSIÓ SUBVENCIONS
Responsables: Gina Pla i Laura.  

Objectiu: 

Aconseguir les subvencions que dona l’Ajuntament de Barcelona, per a dur a terme els 
projectes que te l’AFA a l’escola, com extraescolars, manteniment de la biblioteca, 
agenda, festa de l’AFA … justificant tots aquest projectes, documentant-los i que 
s’aprovin. És una bona manera de conèixer els projectes que anem fent durant l’any.



COMISSIÓ BIBLIOTECA
Responsable: Julia Joanet i Mireia Broca.  

La Comissió de Biblioteca és una comissió mixta amb mestres i famílies que té com a objectiu que la Biblioteca DMS sigui: 

•un Espai de vida que cridi a tothom, que tothom se la senti seva. 

•una Eina per descobrir i practicar el gust per la lectura. 

•Un Aliat per convertir la informació en coneixement. 

Com ho fem? 

La nostra tasca es focalitza en la millora dels espais, les exposicions, un curós treball per ampliar i millorar el fons, 
l’organització d’ “ITV” (procés de catalogació i classificació dels llibres: etiquetar, restaurar, endreçar, esporgar,…), i activitats 
com el club de lectura, els contacontes, tallers d’il·lustració, recomanacions en el bloc específic de la biblioteca, etc.



COMISSIÓ MANTENIMENT
Responsables: Josep Lamesa i José Antonio Pelaez. 

Actualment la comissió esta formada per 9 persones i La nostra responsabilitat es el manteniment 
bàsic de l’Escola. 
 
Pròximes actuacions: 
 
ITV D’URGENCIA ( GENER ‘22) 
 
* Reparació i adequació de la caseta de jocs. 
* Revisió i adequació mesas picnic bosc. 
* Ludoteca, reparació tancament finestra , pintar sala i reparació de cantoneres. 
* Revestiment fusta sala ludoteca per eliminar humitats ( pendent si ho fa el consorci o no). 



COMISSIÓ XERRADES
Responsables: Marta Pàmies i Mireia Lanaspa. 

Organitza les xerrades segons demanda de les famílies i de la pròpia junta. 

Estem coordinats amb les altres Escoles de Sarrià Sant Gervasi per compartir xerrades 
que tot i que no s’organitzin des de el DMS hi puguem participar perquè la majoria son 
obertes



VOCALIA DE DELEGADES
Responsable: Lali Camps. 

Coordinació entre escola i delegats de les classes.  

Grup de Whatsapp. 



COM PODEM AJUDAR LES FAMILIES?

CRIDA A LA 
PARTICIPACIÓ 



CRIDA A LA PARTICIPACIÓ

COMISSIÓ BIBLIOTECA 
COMISSIÓ MANTENIMENT 

COMISSIÓ TIC 
COMISSIÓ LIBRIS



TANCAMENT PRESSUPOST 2020-2021



INGRESSOS I DESPESES 2020-2021
Ingressos i despeses AFA curs 20/21

TOTAL INGRESSOS TOTAL DESPESES

59291,07
61276,34

Fonts d'ingressos AFA 20/218%

6%

86%

Quota AFA i LIBRIS Subvencions Excedent curs anterior



DESPESES AFA 2020-2021



PRESSUPOSTOS AFA CURS 2021-2022
INGRESOS VS DESPESES  PRESUPOSTADES  

21/22 AFA DMS

0,00

14.750,00

29.500,00

44.250,00

59.000,00

TOTAL INGRESOS PRESSUPOSTATS TOTAL DESPESA PRESSUPOSTADA

57614,03
58991,4



DESPESES PRESSUPOST 2021-2022



VOTACIÓ PRESSUPOSTOS

PRESSUPOST 2021-2022



VOTACIÓ PRESSUPOSTOS

APORTACIÓ ROMANENT PROJECTE BOSC



PRECS I PREGUNTES



MOLTES GRÀCIES!


