
 
 

 

 

Benvinguts/Benvingudes a l’AFA del Can Carabassa!  

 

En primer lloc us volem desitjar un bon curs 2022-2023 a totes i tots! I donar la nostra càlida 

benvinguda a totes les noves famílies que s’incorporen aquest curs a la nostra escola! 

Us recomanem que llegiu atentament aquest document amb totes les informacions 

contingudes doncs són importants 

Desde l’AFA de l’escola us volem fer alguns recordatoris: 

 L’AFA gestiona tots els serveis fora de l’horari lectiu. 

 Com a escola sostenible i compromesa amb el medi ambient hem reduït 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 nostra web:  

http://afacancarabassa.cat i al nostre canal de Telegram: t.me/afacancarabassa, us 

suggerim us el descarregueu sinó el teniu, ja que ho trobareu tot ben detallat allà. 

 

 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.  

Preneu nota del seu mail secretaria@afacancarabassa.cat i el telèfon: 93.407.40.15 

O omplint el formulari que trobareu al següent link que hauran d’emplenar les noves 

famílies o totes aquelles que canviïn els serveis de l’AFA vers el darrer curs: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedm8Cqsj_UBFQOrJHC-

zD4BmswGgNSb70OhMl0n5rREWZvOg/viewform 

 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 darrer curs fins al tancament econòmic, 

després d’això ja anunciarem si es produeixen canvis. Excepte el preu del menjador 

que varia una mica segons el preu del menú marcat pel Consorci, aquest curs són 179 

dies lectius segons calendari escolar enviat per l'escola. 

 

 Si hi ha deutes pendents del darrer curs o anteriors no es podran utilitzar els serveis 

de l’AFA 

 

http://afacancarabassa.cat/
mailto:secretaria@afacancarabassa.cat


 
 

 

 

 

 

 

 
SERVEIS/QUOTES CURS 2022-2023 
 

 
QUOTA AFA 

 
PREUS SÒCIES 

 
PREUS NO SOCIES 

 

 70€/família 0€ AFA 3 quotes  

    

    

MENJADOR 130,07€  Fixes 5 dies (d’octubre a maig) 

 Mitja quota 65,03€  Fixes 5 dies (setembre i juny) 

 104,05€  Fixes discontinus 4 dies 

 86,29€  Fixes discontinus 3 dies 

 57,53€  Fixes discontinus 2 dies 

 29,16€  Fixes discontinus 1 dies 

 25,21€  Dia de natació (d’octubre a juny) 

 7,20€  Preu tiquet ocasional  

    

ACOLLIDA MATÍ  
(de 7:30h a 9h) 

35,00€ 52,50€ 5 dies tot el curs 

 31,00€ 46,50€ 4 dies tot el curs 

 29,00€ 43,50€ 3 dies tot el curs 

 21,00€ 31,50€ 2 dies tot el curs 

 11,00€ 16,50€ 1 dia tot el curs 

 4,00€ 6,00€ Tiquet ocasional 

    

ACOLLIDA TARDA 
(de 16:30h a 17:30h) 

25,00€ 37,50€ 5 dies tot el curs 

 22,00€ 33,00€ 4 dies tot el curs 

 20,00€ 30,00€ 3 dies tot el curs 

 17,00€ 25,50€ 2 dies tot el curs 

 9,00€ 13,50€ 1 dia tot el curs 

 3,00€ 4,50€ Tiquet ocasional 

    

PISCINA 
(de 2on a 6è) 

30,00€ mes 45€ mes D’octubre a juny 

    

EXTRAESCOLARS 26,00€ 33,50€ TOTES excepte Anglès 

Play ENGLISH 33,00€ 41,50€  



 
 

 

 

 
Per a qualsevol consulta, dubte relacionada amb els serveis a contractar, o els 
pagaments i rebuts podeu comunicar-vos amb la secretaria de l’AFA, Isabel Valle, a través 
del mail secretaria@afacancarabassa.cat o al telèfon 93.407.40.15 
o 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 (Despatx de l’AFA: accés per entrada d’infantil, 
baixada de Can Mateu) 

 

CIRCULAR INFORMATIVA DE L’ESPAI MIGDIA  CURS 2022-23 

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

 (I)= Infantil Abans (P)=Parvulari 

I3 A: Olga 

I3 B: Marta 

Suport:Patricia 

 

I4 A: Manel 

I4 B: Gema 

 

I5 A: Andrea 

I5 B: Aïnhoa 

 

1r A:Sergi (fins incorporació Maribel) 

1r B: Sandra 

 

2n A: Arantxa 

2n B: Meritxell 



 
 

 

 

 

3r A:Mercè 

3r B:Joana 

 

4t A: Nil 

4t B:Fermina 

 

5è A: Núria 

5è B: Anna 

 

6è A: Lupe 

6è B:Puy 

 

Responsable de parvulari: Manel 

Responsable de planta principal: Meritxell 

Responsable planta superior i coordinació: Roser 

 

Distribuïm el menjador en dos torns ben diferenciats: 

 

12’30-12’40: preparació de grups i distribució cap a l’espai assignat 

12’40-13’30: 1r torn 

13’30-13’40: neteja i canvi de torn al menjador 

13’40-14’45h: 2n torn 

14’45-15h: tornada a la classe 

 

 



 
 

 

 

ORGANITZACIÓ 

P3, P4 i P5 mengen a les seves aules. 

El 1r torn de menjador dinaran 1r, 2n i 3r.  

El 2n torn de menjador dinaran 4t, 5è i 6è.  

 

 

I3 a les 12’30h entraran directament a la classe a dinar. Un cop han acabat de menjar,faran la 

migdiada a la sala de psicomotricitat 13’30 a 14’30. De 14’30 a 15h es prepararan per anar a la 

classe, anar al servei beure aigua. 

Per a fer la migdiada cada infant ha de portar un llençolet per a posar-lo a sobre del matalàs de la 

migdiada. Cada divendres tornarà a casa. 

 

Al llarg del 1r trimestre posarem una graella, on cada dia escriurem com han dinat i com han dormit 

els infants. En el cas de que hi hagi alguna incidència es notificarà via llibreta. 

Durant el 1r trimestre adaptarem una mica el menú per tal de facilitar la seva adaptació.  

 

I4 a les 12’30hels nens/es es prepararan directament per a dinar cada grup a la seva classe. A les 

13’30 sortiran a jugar a la terrasseta. 

 

I5. a les 12’30h els nens/es sortiran a la terrasseta a jugar, a les 13’30h entraran a dinar cada grup 

a la seva classe. 

 

1r-2n-3r a les 12’30h entraran directament al menjador. Ja es trobaran el menjador preparat per a 

dinar. Tal com acaben de dinar sortiran al pati 

 

4t-5è i 6èa les 12’30h sortirà al pati i a les 13’40h entraran al menjador per grups a parar la taula 

amb un monitor/a. Un cop tot preparat entraran a dinar. Tal com acaben de dinar sortiran al pati 

 



 
 

 

 

Tots els infants participaran de la recollida dels estris de dinar i de la neteja de l’espai, cada grup 

adequat a la seva edat. 

Els infants per a l’hora de dinar han de portar un tovalló de roba, dins d’una bosseta de roba. Pels 

nens i nenes de infantil/parvulari, cada dia el seu tovalló tornarà a casa. Pels infants de 1r a 4t, el 

tovalló anirà cada divendres a casa. 

Amb els cursos de 5è i 6è deixem l’opció a les famílies de si volen portar el tovalló. 

Aquest curs tornem a recuperar l’organització de la dinamització a l’hora del pati. A partir del mes 

d’octubre començarem amb aquesta nova proposta: 

 

PROPOSTA CICLE INFANTIL 

 

Per els cursos d’infantil proposem: 

● Dos dies a la setmana de tallers. Aquest dos dies de tallers/ambients es faran activitats més 

específiques. 

● Dos dies de joc lliure al pati, entenent que encara que hi hagin dos dies de joc lliure no vol 

dir que els monitors/es no dinamitzin  

● L’últim dia per fer una valoració de la setmana amb els infants mitjançant un joc tranquil 

 

P4 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

12:30 a 

13:30 

 

DINAR 

 

DINAR 

 

DINAR 

 

DINAR 

 

DINAR 

13:45 a 

14:30 

LLIURE AMBIENT/T

ALLER 

LLIURE AMBIENT/T

ALLER 

VALORACIÓ 

SETMANAL 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

P5 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

12:30 a 

13:20 

LLIURE AMBIENT/TAL

LER 

LLIURE AMBIENT/TALL

ER 

VALORACIÓ 

SETMANAL 

13:30 a 

14:30 

 

DINAR 

 

DINAR 

 

DINAR 

 

DINAR 

 

DINAR 

 

 

PROPOSTA PATI PRIMÀRIA 

Pels cursos que tenim al pati gran de l’escola proposem, tenint en compte que tenim dos dies on 

els infants van a piscina 

● Tres dies de pati dinamitzat amb ambients/tallers  

● Dos dies lliures amb els seus matisos. 

Hem de ser conscients de la dificultat de motivar als infants més grans amb activitats que no siguin 

futbol o jocs de pilota, per tant s’han de realitzar ambients atractius, modificables i flexibles. 

 

4rt-5è-6è(1r torn d’ambients) 

 DILLUNS DIMARTS 

(piscina) 

DIMECRES 

(piscina) 

DIJOUS DIVENDRES 

12:45 

a 

13:25 

Ambient Lliure Lliure + jocs grans  Ambient Ambient 

Valoració 

 

 

 



 
 

 

 

1r-2n-3r(2n torn d’ambients) 

 DILLUNS DIMARTS 

(piscina) 

DIMECRES 

(piscina) 

DIJOUS DIVENDRES 

13:40 

a 

14:30 

Ambient Lliure + carro 

jocs gegants 

Lliure + carro jocs   Ambient Ambient 

Valoració 

Els tallers/ambients es dividiran de la següent manera: 

●  Un dia de jocs esportius(competicions de futbol/bàsquet/voley/handbol), dirigides i 

arbitrades per els monitors/es 

●  I els altres dos dies els tallers a les classes, gimnàs o aire lliure depenen del tipus 

d’activitat. Per tal de realitzar els tallers/ambients dels altres dies necessitaríem entre dues i 

tres classes del passadís del cicle superior.  

 

ACOLLIDES: 

S’ofereix el servei d’acollida cada dia de matí i de tarda. 

Horari de matí, està obert de 7: 30 a 9h, i podeu utilitzar el servei l’estona que us calgui. L’horari de 

l’acollida de tarda és de 16:30 a 17:30h. 

 

NATACIÓ/PISCINA: 

La piscina és una activitat contemplada al projecte d’escola per a tots els cursos, i l’escola gestiona 

els cursos d’infantil de I3, I4 i I5 (realitzant un cobrament trimestral), l’activitat de piscina dels 

alumnes de 1er està subvencionada per l’Ajuntament amb el programa Ja Nedo!  

I l’activitat de piscina pels cursos de 2on a 6è la gestiona l’AFA en horari interlectiu de 13h a 14h 

hores, amb una quota de 30€ que es cobraran mensualment amb el rebut domiciliat. 

L’activitat es realitza d’Octubre a Juny, en breu rebreu la circular informativa del que cal portar... 

EXTRAESCOLARS: 

Les activitats extraescolars a la nostra escola són gestionades per l’AFA i organitzades i dirigides 

per l’empresa DIVER’S. En breu rebreu el formulari per inscriure als vostres infants i el dijous 8 de 

setembre podran fer un tastet per veure quina els hi agrada més.  

Les activitats extraescolars es realitzen d’Octubre a Maig. 



 
 

 

 

 

Us recordem que la nostra AFA intenta mantenir informades a totes les famílies de l’Escola i podeu 

trobar tota la informació als següents canals de comunicació: 

WEB:https://afacancarabassa.cat/ 

TELEGRAM: t.me/afacancarabassa 

TWITTER: @AFA_carabassa 

INSTAGRAM: afa_carabassa 

FACEBOOK: AFA Escola Torrent de Can Carabassa 

 

Us volem informar també dels mails de contacte d’algunes comissions de famílies voluntàries: 

INFORMACIONS GENERALS: info@afacancarabassa.cat 

JUNTA: junta@afacancarabassa.cat 

COMUNICACIÓ: comunicacio@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! Feliç curs!! 

COMUNICACIÓ AFA 

JUNTA AFA ESCOLA TORRENT DE CAN CARABASSA    

https://afacancarabassa.cat/
https://www.facebook.com/pages/AMPA-Escola-Torrent-de-Can-Carabassa/383193938392234
mailto:info@afacancarabassa.cat
mailto:junta@afacancarabassa.cat
mailto:comunicacio@afacancarabassa.cat

