
Volem la millor 
escola possible pels 
nostres infants

Ser un membre més
de  la comunitat 
educativa Activitats 

lúdiques

Coordinar 
la participació
de les families

A.F.A. 
Associació de Famílies 
de l’escola L’Univers



   *Qui som?      
 
Som una associació formada per pares, mares i tutors legals que vol 
participar en els temes que afecten l’educació dels nostres fills i filles. 

El nostre objectiu principal és contribuir a construir la millor 
escola possible pels nostres infants.

Estem organitzats en comissions de treball.

Volem la millor 
escola possible pels 
nostres infants



   * Què fem?
 
· Participem en la presa de decisions que afecten els nens i les nenes 
mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.
 
· Gestionem i supervisem les activitats fora de l’horari escolar: 
menjador, activitats extraescolars, servei d’acollida de matí i casals 
de vacances. 

· Conjuntament amb l’escola, organitzem festes, fem el seguiment 
de les obres de la futura escola, vetllem pel desenvolupament de 
l’Agenda 21 en temes de medi ambient...

· Mantenim relacions externes amb agents locals, com Associa-
cions de Famílies d’altres escoles del districte.

· Impulsem la formació de les famílies, a través de xerrades, tallers, 
etc. 

· Realitzem activitats lúdiques, com ara sortides familiars. 

· Organitzem el Pati Obert els dilluns, dimecres i divendres de 4.30 
fins 6 de la tarda.

   * Què fem amb els diners?
 



   * Què fem amb els diners?
 
· Cobrim les despeses del monitoratge encarregat de l’acollida dels nens 
i les nenes durant les reunions d’inici de curs.

· Paguem la quota per ser membres de la FAPAC (Federació 
d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de centres de primària i 
secundària públics de Catalunya).

· Contribuïm a mantenir i millorar alguns serveis i instal·lacions de 
l’escola com el curs sobre catalogació de llibres per la biblioteca, materi-
als pel pati o el porter automàtic que hi ha a l’entrada a l’escola (i que s’ha 
trencat diverses vegades).

· Realitzem activitats com xerrades, festes i mobilitzacions: invitem a 
conferenciants, comprem xocolata desfeta, gelats, coques, material per 
participar a la rua de carnestoltes de Gràcia, per construir capgrossos, per 
decorar el pati quan fem una festa, pirotecnia, desplaçaments de músics, 
equips de música…

· Formació per les monitores de migdia.
 
·Paguem l'assegurança de les activitats realitzades en horari no lectiu 
(com les activitats d’extraescolars).
 
· Despeses administratives: hisenda, bancs (comissions de manteni-
ment, transferències, despeses per impagats...)

   * Què fem amb els diners?
 



  * Què he de fer 
     per ser membre?

 
· Cal ser mare, pare o tutor legal d’un alumne i pagar una quota anual 
de 50 € per familia.

 * Per què és important 
    que hi participis?

 
· Coneixeràs més de prop què fa l'escola i els teus fills i filles
 
· Tindràs veu i vot en totes les decisions, projectes i iniciatives. 

· Ajudaràs a l'escola a tirar endavant el seu projecte educatiu 

· Quantes més famílies siguem, més rica i plural serà l’AFA i més 
recursos humans, creatius i materials tindrem per construir una 
bona escola. 



UNEIX-TE
A L’AFA MES INFO:

afabailen.wordpress.com


