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L’AFA (Associació de Famílies 

d’Alumnes), és l’associació voluntària de 

les famílies de l’escola per tal de fomentar 

la participació en la vida escolar, gestionar 

serveis i activitats extraescolars, així com 

d’organitzar  activitats culturals i 

formatives. 

L’AFA organitza els serveis dins l’escola 

fora de l’horari lectiu. Aquests serveis 

generalment  els gestionem nosaltres 

mateixos, excepte algun servei que 

l’encarreguem a empreses externes 

especialitzades. 

La Junta de l’AFA està formada per un/a 

president/a, un sots-president/a, un/a 

secretari/a, un/a tresorer/a i tres vocals 

escollits per l’Assemblea General 

Per tal de garantir la vinculació amb la 

comunitat educativa, l’AFA té un 

representant propi en el Consell 

Escolar. 

La feina s’articula a través de comissions, 

algunes són permanents i d’altres  són 

esporàdiques en funció de les necessitats 

dels moment. 

L’AFA es reuneix aproximadament cada 

dos mesos en sessions obertes a les quals 

poden assistir tots els membres de l’AFA. 

 

 

  

De quines maneres hi pots 

participar? 

-Sent soci/a de l’AFA 
-Formant part d’una comissió, existent o 
de nova creació. 
-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.  
 

Comissions actuals: 

-Comissió d’espai migdia i menjador 
-Comissió d’extraescolars 
-Comissió de casals 
-Comissió d’escola de pares i mares 
-Comissió econòmica 
-Comissió de comunicació 
-Comissió Tots som especials 
-Comissió mares/pares enllaç 
-Comissió de loteria 
-Comissió de subvencions 
-Comissió de gegants 
 

 

 

      

 Serveis/Quotes 2018-2019 

 

Aquests preus són els aprovats a l’Assemblea General 

Ordinària per aquest curs 2018-2019, pel proper curs poden 

haver-hi variacions en els preus dels serveis. 

Els socis de l’AFA gaudim d’uns preus més econòmics a totes 

les activitats que gestionem. 



 

 

 


