FEU-VOS SOCIS DE
L’AFA JUNCADELLA!
Ara us ho expliquem tot...

QUÈ ÉS L’AFA?
L’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) és una
entitat sense ànim de lucre que vetlla pels
interessos dels infants a l'escola, fent de nexe
entre escola, família i administracions públiques
(Ajuntament, etc.), amb l’objectiu de promoure i
col·laborar amb les activitats educatives del
centre.

PODEU CONTACTAR AMB NOSALTRES:
Per mail: info@afajuncadella.org
Per WhatsApp: +34 644.74.78.30

QUI SOM?
Actualment l’AFA està formada per:
✔Presidenta:

Mari González
✔VicePresidenta: Anna Jofré
✔Tresorera: Pat Tetas
✔Secretària: Íngrid Vila
✔Vocals: Marta Escobar, Úrsula
Fontalba, Laura Juan i Núria Serrat

QUÈ FEM?
GESTIONEM LA COMPRA DE LLIBRES I
MATERIAL ESCOLAR:
✔Oferim

a les famílies, de forma coordinada amb
l'escola, el servei de compra de llibres i material
necessari pel proper curs lectiu amb descompte.

✔Fem

d’enllaç entre les famílies i l’empresa que ho
gestiona, per a informar i solucionar les
incidències que puguin sorgir.

GESTIÓ DEL MENJADOR:
Gestionem el servei de menjador mitjançant un
contracte amb l’empresa CAPGIR GESTIÓ DE
SERVEIS, SL. El responsable de l’empresa és Xavi
Gironès.
✔Es fan reunions de coordinació amb l’empresa i amb
l’equip de monitoratge.
✔Reunions amb el Consell Comarcal.
✔Actualització del document de funcionament del
menjador.
✔Informar a les famílies davant de qualsevol canvi
previst.

GESTIÓ D’EXTRAESCOLARS I SERVEI
D’ACOLLIDA:
Organitzem i gestionem les activitats extraescolars:
✔

Busquem i rebem propostes.

✔

Planifiquem l’horari amb coordinació amb l’escola.

Fem el seguiment de les activitats i realitzem les
gestions administratives derivades de l’activitat
(inscripcions, baixes, preparació de rebuts…).

✔

✔Ens

coordinem amb els monitors i responsables de
les activitats.

✔Gestionem

el servei d’acollida de 8 a 9 del matí.

TRESORERIA:
✔Elaborem

i gestionem amb la màxima transparència
el pressupost generat amb les quotes dels socis de
l’AFA.

✔Donem

suport econòmic en tota una sèrie
d'activitats i serveis a l'escola, dels quals se’n
beneficien tots els infants del centre.

(Per exemple la compra de: tablets, cortines per a
les classes, armaris per als passadissos, estructura
de fusta, font i materials diversos del pati, etc. així
com de les agendes escolars de tot l’alumnat).

GESTIÓ DE FESTES I TALLERS:
Participem, organitzem i/o col·laborem, juntament
amb l’escola, les festes que es realitzen cada any.
✔La castanyada (compra de castanyes i organització
per torrar-les i repartir-les)
✔La festa de Nadal (xocolatada i aportació dels regals
dels patges i reis)
✔Carnestoltes (berenar)
✔Certamen literari, setmana cultural (tallers i
material per a les activitats)
✔La festa de final de curs (amb una actuació
musical).

ALTRES:

✔Gestió pagament de la quota de socialització
obligatòria per a totes les famílies (P3 a 6è).
✔Reunions mensuals amb l’escola i reunions
extraordinàries quan es requereixen.
✔Reunions amb l’Ajuntament: comentar necessitats
de l’escola, sol·licituds de subvencions, etc.
✔Assistència a les reunions del Consell Escolar.
✔Pagament dels autocars per a les excursions i per al
trasllat dels infants a la piscina l’any que es fa curset
de natació.
✔Gestió i venta de xandalls.

PER QUÈ FER-VOS SOCIS DE L’AFA?
Ser soci és voluntari, però cal tenir en compte que
els vostres fills i filles es beneficien de totes les
inversions que es fan des de l’AFA.
És per això cada vegada que es porti a terme una
activitat subvencionada per l’AFA, les famílies no
sòcies hauran d’abonar l’import corresponent a
l’activitat realitzada així com assumir el cost dels
autocars quan es fan excursions, etc…

QUOTA AFA:
La quota és única i es paga abans de començar el
curs escolar. El preu és de 42€ el primer fill i de 8€
a partir del segon fill.
(Rebreu informació de quan i com fer el pagament)
SI VOLEU REBRE LES INFORMACIONS DE
L’AFA:
Cal que ens feu arribar les vostres dades omplint el
formulari de petició de dades.
Cliqueu al següent enllaç per accedir-hi:
https://forms.gle/HULV8CZVrix6Jjw3A

I JA PER ACABAR…
Us volem fer més conscients a les famílies de la feina
que implica formar part de l’AFA, on s’han de prendre
importants decisions que afecten als nostres fills i
filles, així com de la importància de tenir una AFA que
funcioni.

Actualment l’AFA només està formada per 8 persones
(amb les nostres famílies i les nostres feines) que hi
dediquem hores voluntàriament i quan podem. En
ocasions el volum de gestions no ens permet respondre
a les diferents qüestions amb la immediatesa que
voldríem o fer totes aquelles coses que ens agradaria
fer. Tenim propostes molt interessants que ens han fet
algunes famílies en algunes ocasions i que no hem
pogut dur a terme.

L’AFA SOM TOTS I TOTES i contínuament
necessitem la vostra col·laboració. Algunes
persones podreu col·laborar més i d’altres menys,
però sapigueu que tot l’ajut és molt benvingut!!
Quan més persones en formem part més coses
podrem fer… ANIMEU-VOS!!

