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tota la feina ordinària i extraordinària d'una junta per tal de 
no sobrecarregar a poques persones i repartir la feina de la 
forma més horitzontal i participativa possible.  
 
Aquesta assemblea, formada per les famílies i obertes a 
tots els socis i totes les sòcies, serà una representació de 
totes les comissions de l'AFA, que es reuniran cada 6-8 
setmanes (reunions obertes a tothom qui vulgui participar) 
coordinant i ajudant a les comissions a desenvolupar tota la 
feina que fan al llarg de l'any. 

OBJECTIUS 

QUI SOM? 
L’AFA som totes les famílies de l’escola, i les necessitats i 

inquietuds que uns i altres tenim. L’AFA és debatre, 
qüestionar-nos, i mantenir diàleg amb l’escola. L’AFA és acció, 
i per sobre de tot, són els petits grans projectes que ens fan 

encara millors com a escola, amb més qualitat i més 
humanitat. Junts, SUMEM! 

 
L'AFA Germans Corbella compta amb un projecte de junta 

que té com a objectiu primordial treballar de forma 
cooperativa i participativa entre totes les famílies amb la 

doble finalitat de portar tots plegats el dia a dia de 
l'associació i promoure noves activitats obertes a tota la 

comunitat educativa de l'escola i del poble.  

Formar un grup ampli i fort de 
famílies que es constitueixin en 
assemblea per desenvolupar  

#TotsSomCorbella 



TASQUES  

Les tasques generals que es reparteixen entre tots els 
membres de l'assemblea són: 
 
   Gestió dels treballadors de l'AFA (nòmines, contractació,     
   substitucions, etc.) 
   Disseny i execució de projectes nous. 
   Comptabilitat (passar assentaments, gestionar núvol, 
tancar exercici anual, balanç...) 
   Extraescolars (acordar graella d'activitats, atendre els         
   monitors, vetllar pel compliment del protocol, gestionar       
   altes i baixes, tancament i apertura d'activitats en funció   
   de les inscripcions i les baixes i altres durant l'any...) 
   Casalet de juny i juliol (interescolar) 
   Gestionar i executar els projectes i subvencions. 
   Reunions: junta, assemblea, direcció escola, consell escolar,   
   consell municipal... 
   Comunicació: Twitter, Facebook, Web, butlletins, Whatsapp. 
   Compliment normativa riscos laborals 
   Activitats conjuntes amb l'escola com la Jornada de Portes 
   Obertes, St. Jordi, gestionar neteja fi de curs, Carnestoltes... 

A banda d'això la feina més important de 
l'assemblea serà la coordinació de les comissions per 

tal que facin feina en autonomia durant tot l'any. 
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COMISSIONS 

COMUNICACIÓ COMISSIÓ PATIS 
EXTRAESCOLARS AFA 

SOLIDÀRIA 

FESTA DE  LES ESCOLES 

Comissions ja existents al Corbella 

FESTA FI 
DE CURS 

CARNESTOLTES 
A CARDEDEU 
A BICI I A PEU 

Comissió  
interescolar 

Comissió  interescolar 

NOVES IDEES Comissions que ens agradaria 
crear si hi ha gent interessada a 
portar-les endavant! Aquestes 
són algunes propostes però 

estem oberts a noves ;) 

ESCOLA 
SALUDABLE XERRADES CULTURES 

DEL MÓN 
COHESIÓ 
ESCOLAR 

VINE, SUMA!  pots contactar a: 
afa@escolacorbella.cat 

938711404 – 608708154 

Segueix el fil...    @afacorbella 

http://afacorbella.cat 

CASALS I 
TALLERS 

#TotsSomCorbella 

COEDUCACIÓ 


