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26 de febrer i 5 de març de 2021,  17,15 hores



Benvinguts i 
benvingudes



Ordre del dia:

1. PRESENTACIÓ  ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES 
D’ALUMNES (Qui som i què fem)

2. SERVEIS QUE OFERIM
3. ESPAIS DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ
4. NOVETATS



1. L’ASSOCIACIÓ DE 
FAMÍLIES D’ALUMNES 



Què és l’Associació de Famílies d’Alumnes?

- És l’agrupació de les famílies dels nostres alumnes.

- El seu òrgan gestor és la Junta de l’AFA, que actua d'intermediària entre la
Direcció escolar i la resta de famílies.

• Millorar els espais de l’escola.1

• Complementar el projecte educatiu de l’escola.2

• Promoure la participació de les famílies en la gestió 
del centre.3

Els nostres objectius:



2. SERVEIS QUE OFERIM



Què fem des de l’AFA de l’escola?
q Servei d’acollida matinal: Empresa El Menú del Petit. Hi ha 3 torns

d’entrada (7,45 – 8,00 i 8,30). Al primer torn se’ls hi dóna fruita per
esmorzar. Servei obert de manera esporàdica i/o fixe.

q Servei de menjador: Empresa El Menú del Petit. L’escola disposa de
cuina pròpia. Menú mensual fet per una dietista-nutricionista amb
productes de proximitat i temporada. I a més: Servei de Tasta’m,
festes temàtiques culturals; activitats en anglès. P3 dina a l’aula i
després fa la migdiada. Comunicació diària amb les famílies de P3
sobre el menjar i les rutines. La resta de cursos quan acaben de dinar
disposen de temps lliure i/o activitats dirigides.

q Activitats extraescolars: Empresa Diversports (activitats lúdiques,
esportives, artístiques,...) i anglès extraescolar.

q Casals: Empresa Diversports. Durant els períodes de vacances.



3. ESPAIS DE COMUNICACIÓ 
I PARTICIPACIÓ DE LES 
FAMÍLIES



Comissions i grups de Treball
MENJADOR I ACOLLIDA 
MATINAL
Gestiona  el servei de 
menjador així com 
l’acollida matinal.

EXTRAESCOLARS I 
CASALS 
Estudia i proposa les 
extraescolars més 
adequades i diverses per 
a tot l’alumnat.

PATIS COEDUCATIUS
S’encarrega del 
manteniment dels 
patis i del seu correcte 
condicionament.

VERDA I HORT 
ECOLÒGIC
S’encarrega de 
transmetre valors de 
reciclatge i treballen 
l’hort de l’escola.

CARNESTOLTES
Organitza el carnaval de 
la Rúa infantil del poble 
(temàtica, materials, 
coreografies, …).

FESTES
Prepara decorats, 
ornaments i tot el 
necessari per a la 
celebració de festes a 
l’escola.

PROJECTES
Estudia i proposa 
projectes nous sempre 
encaminats al benefici 
del nostre alumnat.



- 2 Assemblees de famílies al curs

- Vies de comunicació Direcció - Junta AFA - Famílies:
Classdojo, Whatssap.

- Reunions mensuals: Direcció - Junta AFA; Direcció - Junta AFA
- Delegats /-ades de classe

- Lectura en família, grups interactius,...

I a més:



4. NOVETATS PER AL 
PROPER CURS



a. Millores als patis de l’escola

Dintre del projecte de patis coeducatius, la comissió 
de patis juntament amb l’equip directiu, estan 
treballant per dotar als nostres patis de noves zones 
de joc per al nostre alumnat.



b. Extraescolar de francès

A petició de diverses famílies de l’escola, s’està 
treballant de cara al proper curs per incorporar 
aquesta llengua com a activitat extraescolar.



MOLTES GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ASSISTÈNCIA!!


