
Benvinguts/Benvingudes a l’AFA de l’Escola Torrent de Can Carabassa!

En primer lloc us volem desitjar un bon curs 2020-21 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 us volem fer alguns recordatoris.

• L’AFA gestiona tots els serveis fora de l’horari lectiu. Al final d’aquest document
trobareu totes les adreces d’interès i de xarxes socials que podeu seguir i on estarà
actualitzada tota la informació.

• 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 principalment en format digital (a no ser que alguna família ens
indiqui que no té 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, fa uns dies us vam fer arribar
un formulari per emplenar amb els serveis que volieu contractar per aquest curs
(menjador i acollides), extraescolars i piscina de primària s’està gestionant i en breu
comunicarem què es pot fer i com.

En el cas de les noves famílies, cal que us poseu en contacte amb secretaria per
inscriure-us als serveis que utilitzem.

• 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 (que trobareu a la web) es mantindran igual que el curs 2019-2020 fins al
tancament econòmic, després d’això ja anunciarem si es produeixen canvis, amb
excepció del complement què passarà a ser de 2 euros per a famílies sòcies de l’AFA i de
5€/família per a les no sòcies, per poder fer front a les despeses extres de material i
neteja.

• 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 (Aquest curs
es farà l’atenció presencial amb cita prèvia, doncs les famílies no podem entrar i esperar

http://afacancarabassa.cat/
http://afacancarabassa.cat/


al porxo de l’escola)

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

Us animem a fer servir la via telefònica i l’email per evitar cues innecessàries i
aglomeracions totalment desaconsellades aquest curs, degut a la pandèmia. Us agraïm
l'esforç utilitzant aquestes vies de comunicació.

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

CIRCULAR INFORMATIVA DE L’ESPAI MIGDIA  CURS 2020-21

Benvolgudes famílies,

Aquest és l’equip de monitors/es per aquest nou curs:

P3 A: Olga

P3 B: Mireia

Suport: Júlia

P4 A: Mercè

P4 B: Patricia



P5 A: Manel

P5 B: Marta

1r A: Maribel

1r B: Arantxa

1r C: Sergi

2n A: Anna M.

2n B: Meritxell

3r A: Fermina

3r B: Gema

3r C: Sandra

4t A: Puy

4t B:Lupe

5è A: Anna B.

5è B: Blu

5è C: Nil

6è A: Núria

6è B: Aïnhoa



Responsable de NEE: Núria

Responsable de cicle petits: Manel

Responsable de cicle mitjà: Meritxell

Responsable cicle superior i coordinació: Roser

Distribuïm el menjador en dos torns ben diferenciats:

12’30-12’45: preparació de grups i distribució cap a l’espai assignat

12’45-13’30: 1r torn

13’30-13’45: neteja, desinfecció i canvi de torn al menjador

13’45-14’45h: 2n torn

14’45-15h: tornada a la classe

Per poder dinar tots els infants, simultàniament als dos torns, s’haurà de dinar al
menjador i a les classes.

Grups que dinaran a les classes, en diferents torns:

1r torn:

P3A, P3B, P4A, P4B, P5A, P5B, 3rB

2n torn:



6èA, 6èB

Grups que dinaran al menjador, en diferents torns:

1r torn:

1rA,1rB,1rC,2nA, 2nB, 3rA

2n torn:

3rC,4tA, 4tB, 5èA, 5èB, 5èC

ORGANITZACIÓ

Entre les 12’30 i les 12’45 preparació per anar al menjador o al pati. Tots els infants,
aniran per classes al WC i rentaran mans.

Els grups que dinen al primer torn, entraran a dinar. La resta sortirà al pati.

El 1r torn de dinar acaba a les 13’35h. Entre les 13’35h i les 13’45h, és l’espai destinat a
fer la neteja i desinfecció per tal que el 2n torn del menjador pugui entrar a dinar.

A les 13,45h fem el canvi de torn. Per classes, els infants sortiran al pati. El 2n torn ja
estarà preparat per entrar a dinar.

Totes les entrades del menjador es faran per la porta de dins l’edifici, i totes les sortides
per la porta que té accés directe al pati.

Cada classe tindrà el seu propi material de cuina, i serà el monitor/a el que manipularà
tots els estris tant de parar com de desparar taula. De la mateixa manera serà el que farà



la neteja i desinfecció de l’espai ocupat.

També aquest curs cada classe tindrà dues capses de material. Una d’elles constarà
amb material fungible (colors, retoladors, fulls, tisores, pega, ... material per a tallers
ràpids i senzills) i 1 pilota. Aquesta caixa serà fixe per cada classe.; l’altra caixa serà de
jocs, en aquesta hi haurà diferents jocs de taula. Aquesta es podran canviar
setmanalment, seguint les mesures d’higiene.

Tots els productes utilitzats per a la neteja i desinfecció d’espais i material estant
recomanats  pel Ministeri de sanitat.

Al pati cada grup té assignat un espai.

Aquest curs per minimitzar el risc de contagis eliminarem el raspall de dents.

Referent al tovalló hem pensat un nou sistema per a poder utilitzar tovallons de roba
sense que es barregin per grups.

Els infants hauran de portar un tovalló de roba, dins d’una bossa de roba cada dia. Cada
nen/a abans de dinar agafarà el tovalló de la motxilla, de la mateixa manera després de
dinar es guardarà a la motxilla. Recomanem tenir 5 tovallons per tal que cada dia el
puguin portar net.

Per a que les famílies us pugueu organitzar, aquesta nova manera d’utilitzar el tovalló la
posarem en pràctica a partir del dilluns dia 5 d’octubre. Fins llavors, ocasionalment,
utilitzarem tovallons de paper.

P3

El grup de P3 durant el 1r trimestre adaptarem una mica el menú per tal de facilitar la
seva adaptació.



També al llargdel 1r trimestre posarem una graella, on cada dia escriurem com han dinat.
En el cas de que hi hagi alguna incidència es notificarà via llibreta.

Després de dinar, els infants que ho necessitin podran fer la migdiada a la classe.
Utilitzarem màrfegues (tipus de la llar d’infants) per a poder-les guardar en el mateix
espai.

Els infants que no necessitin dormir farem un racó tranquil ja sigui escoltant i explicant
contes, música tranquil·la...

P4

P4 a les 12’30h entraran a dinar directament. Cap a les 13’45h sortiran al pati a jugar i a
les 14’35h entraran a la classe per tal d’anar al w.c i rentar mans.

El seu pati serà la terrasseta.

P5

A les 12’30h sortiran al pati a jugar i cap a les 13’15h entraran a dinar. Tornaran a sortir
una estoneta al pati al voltant de les 14’35h. Abans de tornar a la classe, passaran pel
lavabo.

El seu pati serà la terrasseta.

Els patis de P4 i P5 es dinamitzaran i es faran diferents activitats, també algun taller ràpid
que és pugui fer al pati.

1rA, 1rB, 1rC, 2nA, 2nB, 3rA a les 12’45h entraran directament a dinar, un cop acabats a



l’hora assignada sortiran al pati a jugar. A les 14’35h començaran a pujar a les classes ja
que abans aniran al wc i a rentar-se les mans.

3rB farà exactament el mateix, però el seu lloc de dinar serà la classe.

3rC, 4tA, 4tB, 5èA, 5èB, 5èC a les 12’30h sortiran directament al pati i a les 13’45h
entraran al menjador a dinar. Prèviament totes les classes hauran passat per el lavabo i
rentat mans.

6èA i 6èB faran exactament el mateix, però el seu lloc de dinar serà la classe.

Aquestes classes un cop hagin acabat de dinar, aniran al wc i rentaran mans. D’allà a les
15h ja aniran a la seva classe.

PATI

Parvulari sempre estarà al pati de la terrasseta.

Primària estarà sempre al pati gran.

En el pati gran cada grup tindrà el seu espai per tal de que no es barregin. El pati estarà
dividit en 7 espais (3 pistes, espai construcció, 2 carpes, espai hort) cada grup jugarà en
el seu.

Aquests espais seran rotatius cada dia. En aquí cada grup tindrà les seves capses de
jocs per a poder fer activitats, petits tallers  i dinamitzar el pati.

VIES DE COMUNICACIÓ AFA



Us recordem/informem totes les vies de comunicació de l’AFA, 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

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  vies de comunicació, 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 mails de contacte de les diferents comissions:

INFORMACIONS GENERALS: info@afacancarabassa.cat

JUNTA: junta@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


