SITÚE
EL SELLO
AQUÍ

[per què és
necessària l’AFA?]
La participació de les famílies a
l’escola és clau per millorar el
clima del centre i els processos
educatius.
L’organització
d’aquesta participació com a
Associació de Famílies ve donada
per l’actual normativa que per a
donar
qualsevol
passa
fa
imprescindible
haver-se
constituït com a associació.

de famílies
d’alumnes]

[com puc participar
de l’AFA?]
Hi ha moltes maneres:
-

Fes-te família enllaç de la teva
aula

-

Apunta’t
a
alguna
de
les
comissions de treball o proposa’n
de noves

-

Forma part de la comissió de junta
directiva

-

Fes-te soci

-

Estigues al dia del què es fa a la
comunitat educativa i participa de
les
enquestes
i
espais
de
participació

-

*Trobareu més informació a la web de
l’escola

[com em puc
fer SOCI/A?]
A la web de l’AFA ets pots fer soci/a o
retornant emplenada la butlleta
d’inscripció al/la mestre de la teva aula
Imatges: Isidro Ferrer

Folleto de
su
[associació
compañía

[què és l’AFA?]
[és la manera en què les famílies
participen de l’escola]

[quines comissions hi ha actualment?]
COMISSIONS DE FAMÍLIES
Comissió de junta AFA “ famílies fent escola”
Comissió d’Escola d’Estiu
Comissió Projecte millora Espais Compartits

“¡No sea tímido!
¡Muestre lo mejor de
usted! Este es el lugar
perfecto para rendirse
un buen homenaje.”

Comissió de Comunicació

IMPORTANT: es necessiten persones en aquesta darrera
comissió!!

COMISSIONS MIXTES DINS EL CONSELL ESCOLAR
Comissió Escola Matinera i Activitats Extraescolars
Comissió de Convivència
Comissió de Menjador
*Per contactar amb qualsevol Comissió e-mail famílies
enllaç i vos facilitarem el contacte amb la persona
responsable
Clientes clave
Quizás le interese mencionar algunos de sus
clientes más notables aquí:

[qui forma part de l’AFA?]
LES PERSONES BENEFICIÀRIES totes les famílies de
l’escola es beneficien de les accions de l’AFA
ELS I LES SÒCIES una associació necessita tenir socis
donats d’alta. A més, per poder tirar endavant els
projectes de millora de l’escola mitjançant subvencions
és necessari disposar d’uns estalvis previs ja que els
diners de la subvenció es paguen a posteriori, per
aquest motiu és necessari comptar amb una quota de
soci anual (10€ per família)
LES FAMÍLIES ENLLAÇ és una família del centre que
és considerada el nexe/transmissor entre les famílies
de la classe i l’escola. És el canal de comunicació i
representació de les famílies de l’aula. 1 reunió
trimestral amb l’equip directiu i comissions.
LES COMISSIONS DE TREBALL es creen comissions
per treballar en àrees d’interès general composades
per les famílies. Aquestes poden ser:
Comissions de famílies: composades per les famílies
Comissions mixtes: composades per famílies
representants de l’escola dins del Consell escolar

i

LA COMISSIÓ DE JUNTA DIRECTIVA comissió que té la
funció de representació legal de l’AFA amb altres
entitats com la FAPA o l’ajuntament, representació al
Consell Escolar, gestió de les subvencions i gestió de
l’escola d’estiu juntament amb la comissió de treball
corresponent.

•

Compañía muy importante

•

Compañía muy conocida

•

Compañía muy notable

Póngase en contacto con
nosotros
[Nombre de la compañía]
[Dirección postal]
[Ciudad, Código postal]
[Teléfono]
[Dirección de correo electrónico]
[Dirección web]

