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O B J E C T I U P R I N C I PA L

L’objectiu principal de la nostra candidatura és treballar per la
consolidació del projecte pedagògic de l'escola i per l'enfortiment
de tota comunitat Entença, atenent les necessitats canviants que
tenim en cada moment, i intentant que cadascú des del seu lloc trobi la
manera de fer la seva aportació a la construcció de la nostra Escola.

ORGANITZACIÓ INTERNA
L’estructura de funcionament intern de la nostra junta respectarà les
dinàmiques creades fins a dia d'avui (Assemblea com a espai de debat i decisió,
coordinadora com a espai de deliberació i coordinació, comissions com a espais
d'execució i junta com a espai de gestió, coordinació i lideratge) incorporant
millores en relació a claredat en el processos de treball i presa de decisions,
planificacions de trobades i espais de treball, comunicació interna,
acompliment d’objectius i establiment de canals clars per a la recepció de
propostes o noves necessitats de les famílies.
Treballarem amb diàleg i coordinació permanent amb les comissions
actualment existents i les noves que puguin sorgir, donant-los suport
perquè puguin fer la seva feina amb totes les facilitats que calguin, i fent-los
arribar les noves necessitats o inquietuds de les famílies i la comunitat perquè
puguin incorporar-les als seus objectius i donar-hi resposta.

•

Com a Junta, plantegem reunions cada 15 dies i més endavant un cop al mes. Serà
un espai de gestió diària de l'associació i de decisió operativa i de les seves
decisions s’informarà a les famílies. Des de la junta s'assumeix tant la
representació institucional de l'associació com la interlocució de l'associació amb
la direcció del centre. En moments concrets, la junta podrà consultar a la
coordinadora en relació a les decisions que ha de prendre, sense que sigui una
condició sine qua non que ho faci.

•

La Coordinadora continuarà sent l’espai de reunió de la Junta amb les comissions
(com a mínim participarà el vocal) i es reunirà una vegada cada tres mesos. Aquest
no és un espai de decisió, sinó de treball i coordinació.

•

Es proposen tres Assemblees ordinàries l’any. Sent aquest l'espai de debat i
decisió de l'associació. Per això serà necessari enfortir canals de comunicació com
l'e-mail i el blog de l'AFI com a eines principals per transmetre informacions a les
famílies i que no s'utilitzi l'assemblea amb aquest fi. Es convocaran assemblees
extraordinàries sempre que es consideri necessari.
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Vers l’Escola
•

Donarem suport econòmic al projecte, tal i com s’ha fet fins a data d’avui.
Som una escola de nova creació que té moltes necessitats i necessita suport
de les famílies.

•

Treballarem a través de les comissions per donar suport al projecte
pedagògic des dels àmbits on les famílies podem aportar

•

•

Gestió de l’espai de migdia (menjador) a més de casal i espai d’acollida

•

Formació a les famílies

•

Extraescolars

Identifiquem els reptes als quals ens enfrontem com a comunitat i els
posarem en el centre de la nostra feina. En l’actualitat el nostre principal
repte és el de trobar una ubicació provisional i definitiva segura per
desenvolupar el projecte educatiu que hem escollit.

Vers les famílies
•

Treballar per trobar les millors solucions a les questions derivades de la
nostra realitat sense ubicació definitiva i amb una ubicació provisional
precària (per exemple, treballar amb l’Ajuntament per trobar una solució
definitiva per oferir casal a les famílies cada any sense incerteses, respectant
el projecte en relació al lloc, el projecte i les persones).

•

Pel que fa el menjador, vetllarem pel compliment del contracte, tan en relació
a la qualitat nutritiva del menjar com pel que fa l'acompanyament a les
famílies

•

Procurarem generar nous espais de trobada i celebració al voltant de l’Escola
per enfortir la comunitat de famílies

•

Estarem atents a cuidar-nos com a comunitat, colaborar en positiu i posar en
valor el treball voluntari que tots fem

Vers les famílies

•

Analitzarem si la quota d’adhesió a l’AFI que es va establir es pot abaratir

•

Volem que la junta sigui facilitadora i connectora entre les famílies.
Entre les propostes que volem impulsar és la creació d’un espai de suport a les
famílies per temes puntuals que necessitin i on la comunitat pugui donar
resposta (per exemple, davant el desnonament d’una família, que aquesta
sàpiga que pot acudir a l’AFI per trobar una altre família que la pugui
assesorar en termes legals, immobiliaris…).

Vers els infants

•

Treballar des de l’AFI per generar un vincle segur i positiu dels infants amb
l’Escola sense que puguin veure’s afectats pel fet de no tenir una ubicació
definitiva

Vers el barri,
comunitat escolar...

•

Donar suport a les iniciatives que surtin de la comunitat per obrir-se al barri

•

Participar com a AFI dels espais de comunitat del barri (festes, trobades
d’escoles…)

•

Consolidar la comunicació externa de l’AFI per mostrar-nos com la
comunitat viva que som (pàgina web, blog, canals de contacte…)

