CURS 2022-2023

L’AFA, QUI SOM I QUÈ FEM
(ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES)

SOM
MERITXELL BATLLE, MÍRIAM MEMBRIVE, GEMMA GIRONA, FEDE SANZ, ELISENDA RUIZ,
MARIA ROSA JANSANA, MÒNICA MURILLO, VANESSA CASAS, SILVIA RUIZ-BAZAN, SERGIO ALTAMIRANO.

ACOLLIDA
SERVEI D’ACOLLIDA MATINAL DES DE LES 7:30h.

EXTRAESCOLARS I CASALET DE JORNADA INTENSIVA
L’AFA GESTIONA LES EXTRAESCOLARS A TRAVÉS DE VARIES EMPRESES DE SERVEIS DE LLEURE.
I OFEREIX UN CASALET DURANT LA JORNADA INTENSIVA DE JUNY.

TALLERS PER ALUMNES I FAMÍLIES
DURANT EL CURS L’AFA OFEREIX DIFERENTS TALLERS PER ALUMNES I D’ALTRES PER GAUDIR EN
FAMÍLIA.

XERRADES PER A MARES I PARES
S’HAN OFERT DIFERENTS XERRADES DE TEMÀTIQUES RELACIONADES AMB
L’EDUCACIÓ EMOCIONAL QUE INTERESSEN A LES FAMÍLIES.

ALTRES
L’ENTITAT PARTICIPA I COL.LABORA ACTIVAMENT EN DIVERSES ACTIVITATS D’ÀMBIT EDUCATIU, ESPORTIU I SOCIOCULTURAL DEL MUNICIPI.

COM PUC FER-ME SÒCIA:
1.- Entra a la pàgina web de l’escola:
http://escolaarrelsmonjos.com/lafa
2.- Ves a l’apartat de l’AFA.
3.- Clika sobre “FES-TE SÒCIA CURS 22-23”
Omple el formulari i fes el pagament (15€).

QUÈ HEM ACONSEGUIT DURANT EL CURS 21/22


Aquest curs l’AFA hem treballat de valent gestionant nosaltres mateixos més d’una extraescolar,
podent reduïr els preus.



L’AFA ha aconseguit una subvenció per les EXTRAESCOLARS CULTURALS com art i circ, el curs
vinent tindrem teatre. Cada infant a final de curs ha rebut l’import proporcional a l’ús de
l’extraescolar any 2022.



Hem aportat un donatiu per les colònies, de principi de curs, a totes les sòcies.



Volem una escola INCLUSIVA DE VERITAT!
Hem lluitat a capa i espasa amb les administracions públiques per aconseguir subvencions pels
vetlladors fora d’horari escolar per els nostres infants amb NEE.



Aquest curs hem donat suport econòmic a l’ambient de cooking de l’escola.



Hem col·laborat en una xerrada de sexualitat per infants, dirigida als pares i mares.



Aquest curs hem celebrat la xocolatada solidària i hem participat en la Marató de Tv3.



Acomiadem com es mereixen les nostres noies i nois de 6è amb un detall pel seu nou camí.



Hem ampliat l’horari d’acollida, cobrint així les necessitats de les famílies. Incorporem el paper de
la vetlladora pels infants amb NEE.



Fem una aportació econòmica a la festa de final de curs amb berenar, postres, sorpreses i premis.



Fem créixer el projecte “Biblio Pati” amb la compra de la caravana.



Compartim cursos gratuïts de l’aFFaC a les famílies sòcies.

Moltes gràcies a totes les famílies que ens heu donat suport. Seguirem
treballant per a totes i tots els nostres infants.
Per tot això i més, és important ser sòcia!
L’AFA som totes!

OFERTA EXTRAESCOALRS
Totes les activitats seran d’Octubre a Maig i les inscripcions es realitzaran a través d’un formulari Google que
trobareu penjat a la web de l’escola (http://escolaarrelsmonjos.com/lafa) o també el dia de la fira d'extraescolars, el
proper dissabte 17 de setembre de 11h a 14h en el Parc de la Biblioteca.

Per més informació veieu document específic extraescolars.

CAL SER FAMÍLIA SÒCIA PER PODER GAUDIR DE LES EXTRAESCOLARS.
TOTES LES EXTRAESCOLARS DE TARDA TENEN 15 MINUTS PER BERENAR AMB SUPERVISIÓ DEL MONITOR/A DE
L’EXTRAESCOLAR.

ACOLLIDA

L’AFA posa a disposició de les famílies del centre un servei d’acollida per a totes les mares i pares que necessitin
conciliar l’horari laboral i l’horari escolar. L’acollida és un espai on fan joc lliure sense cap activitat específica. Els
nens podran esmorzar, sempre i quan ho portin de casa.

CAL SER FAMÍLIA SÒCIA DE L’AFA PER FER US DE L’ACOLLIDA.
LA NO SÒCIA PAGARÀ 2€ MÉS AL DIA.
El servei s’iniciarà el primer dia de curs: 5 de setembre (excepte els alumnes de P3 que s’iniciarà un cop s’acabi el
període d’adaptació).

INFANT
(€/dia)
ACOLLIDA
MATINAL
SÒCIA

7:30-9:00 (90 minuts)

5

8:00-9:00 (60 minuts)

4

8:30-9:00 (30 minuts)

3

Els infants SOCIS tindran un 10% de descompte en el segon germà.
Oferim servei de vetlladora per aquells infants amb NEE amb prèvia comunicació a l’AFA
via e-mail.
Per inscriure's a l’acollida caldrà
http://escolaarrelsmonjos.com/lafa

omplir

un

formulari

que

trobareu

a

la

pàgina

Pel que necessiteu, ens podeu trobar a:

afa.escola.arrels.monjos@outlook.es
si vols formar part de l’AFA envia’ns un Email, totes sou benvingudes!

Bon Estiu a TOTES!

web:

