Benvinguts/Benvingudes a l’AFA!
En primer lloc us volem desitjar un bon curs 2018-19 a totes i tots! I
donar la nostra càlida benvinguda a totes les noves famílies que
s’incorporen aquest curs a la nostra escola!

Des de l’AFA de l’escola (anteriorment anomenada AMPA) us volem fer alguns recordatoris.











L’AFA gestiona tots els serveis fora de l’horari lectiu.
Al canviar la nostra denominació el darrer curs i passar a dir-nos AFA (ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES
D’ALUMNES), van canviar també els nostres emails de contacte, tenim nova web i noves adreces de
xarxes socials que us animem a seguir per estar al dia de tot el que passa a la nostra escola i fins i tot
al nostre barri!! (al final d’aquest full trobareu les noves adreces@)
Com a escola sostenible i compromesa amb el medi ambient volem reduir les comunicacions en
format imprès a les famílies, així doncs tots els comunicats i circulars de l’AFA s’enviaran en format
digital (a no ser que alguna família no tingui accés a cap suport informàtic i en aquest cas es donarà
en paper) A banda d’enviar la informació per mail o whatsapp a les famílies, tot es penjarà a la web:
http://afacancarabassa.cat
Respecte a la contractació de serveis que ofereix l’AFA, si teníeu contractat algun servei el curs
anterior, s’entendrà que aquest curs es mantenen els mateixos serveis i de no ser així, i haver-hi
alguna modificació s’ha de comunicar a la Secretària de l’AFA, la Isabel Valle.
Els canvis o les baixes de serveis s’hauran de comunicar amb una antelació de mínim 10 dies, abans
de començar el següent mes.
Les tarifes es mantindran igual que el curs 2017-18 fins al tancament econòmic, després d’això ja
anunciarem si es produeixen canvis.
Per contactar amb la secretària podeu fer-ho:
Presencialment en horari d’atenció a les famílies:
Dilluns i divendres de 9 a 10 h i dimarts i dijous de 16:40 a 17:40 h
Adreça: C. Llobregós 17; 08032 Barcelona (el despatx de la Secretària de l’AFA està situat al porxo de
l’entrada principal de l’escola, al costat de la cartellera de vidre de l’escola, a baix de les escales)
Telèfon: 93 407 40 15 E-mail: secretaria@afacancarabassa.cat

Per estalviar esperes i cues innecesàries, si heu de comentar temes de rebuts, de canvis o modificacions
de serveis, notificacions de menjador, d’acollides, de piscina (de 2on a 6è), d’extraescolars, canvis de
dades personals i altres qüestions es poden atendre per mail: secretaria@afacancarabassa.cat o per
telèfon 93.407.40.15


Per a consultes generals podeu adreçar-vos al mail: info@afacancarabassa.cat

Per què es bo participar a l’AFA?


Perquè podràs prendre part en les activitats del centre i de la comunitat educativa.



Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat de l’educació dels fills i filles.



Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds, interessos i
propostes, i també ajudar-vos mútuament.



Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat
educativa.



Per què si participem tots i totes podrem mantenir l’estructura i la gestió tal com fins ara sense
necessitat de privatitzar els serveis que oferim a les famílies.

De quines maneres hi pots participar?


Fer-te’n soci/a



Ser responsable d’alguna de les activitats de l’AFA representades en Comissions.



Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris.



De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les
famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en
l’educació dels infants.

Ser soci de l’AFA permet…


Estar informat de tot el que envolta l’escola.



Poder assistir a les festes i tallers organitzades al llarg del curs escolar.



Poder assistir a les sortides que es porten a terme al llarg del curs escolar.



Poder fer totes les activitats extraescolars.



Col·laborar en alguna de les comissions puntualment o de forma regular.



I tenir dret a vot en aquelles decisions en què l’AFA pot incidir: activitats extraescolars, menjador,
casals, festes, tallers i sortides, aportacions materials a l’escola, decisions de l’escola on es demani el
parer dels pares…



Estar assabentat de les novetats que es produeixen a l'escola i de les decisions que pren el Consell
Escolar.



Comptar amb representants que fan la funció d'intermediació entre les famílies i la junta directiva
del centre.



Participar de forma gratuïta a les xerrades d'Escola de Famílies que organitza l'associació.



Gaudir de descomptes a la majoria dels serveis.

Us recordem/informem que l'AFA també disposa d'altres vies de comunicació, nova pàgina Web, compte de
Twitter i d' Instagram, pàgina de Facebook i us convidem a interactuar amb les vostres aportacions,
comentaris, mencions, etc ...:
WEB: https://afacancarabassa.cat/
TWITTER: @AFA_carabassa
INSTAGRAM: afa_carabassa
FACEBOOK: AFA Escola Torrent de Can Carabassa

Us volem informar també dels nous mails de contacte de les diferents comissions:
INFORMACIONS GENERALS: info@afacancarabassa.cat
JUNTA: junta@afacancarabassa.cat
COORDINADORA MONITORS: coordinadora@afacancarabassa.cat
COMISSIÓ EXTRAESCOLARS: extraescolars@afacancarabassa.cat
COMISSIÓ SERVEIS-ESPAI MIGDIA: espaimigdia@afacancarabassa.cat
COMISSIÓ TOTS SOM ESPECIALS: totssomespecials@afacancarabassa.cat
COMISSIÓ CASAL D’ESTIU: casaldestiu@afacancarabassa.cat
COMISSIÓ COMUNICACIÓ: comunicacio@afacancarabassa.cat
COMISSIÓ ECONÒMICA: economica@afacancarabassa.cat
COMISSIÓ LABORAL: laboral@afacancarabassa.cat
COMISSIÓ ESCOLA MARES I PARES: escolamaresipares@afacancarabassa.cat

Us animem a que participeu d’una manera o una altre amb l’AFA, ja que TOTES I TOTS SOM ESCOLA!!

Ens veiem per la nostra escola!
COMUNICACIÓ AFA
JUNTA AFA ESCOLA TORRENT DE CAN CARABASSA

