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CASALS DE SETMANA SANTA I ESTIU
Es confirma que a l’escola hi haurà casal de setmana santa, servei d’acollida durant les 
tardes del mes de juny i també casal totes les setmanes juliol, tots tres a càrrec d’Educand. 
A partir dels resultats de l’enquesta que es passar a tots els pares i mares de l’escola, i que 
van respondre 41 famílies, també sembla que el curs que ve es podrà oferir servei 
d’acollida al matí i a la tarda. Igualment, es preveuen posar en marxa algunes 
activitats extraescolars, com piscina, música, activitats esportives i teatre. 

NOVA MANERA DE COMUNICAR-NOS
Per facilitar el contacte amb i entre les comissions de l’AFA, s’han creat unes adreces de 
correu electrònic que comparteixen tots els membres d’una mateixa comissió. Al web de 
l’AFA, a l’apartat Comissions, trobareu les adreces electròniques de cadascuna. Si teniu 
algun dubte, podeu posar-vos en contacte amb la comissió de comunicació 
(comunicacio.afaunivers@gmail.com).

DATA I HORA DE LA PROPERA ASSEMBLEA
La propera assemblea està convocada pel dilluns 22 de març, 
de les 19 a les 21 hores. 
En aquest horari no hi haurà servei d’acollida. A partir dels resultats del sondeig que es 
va fer, a l’anterior assemblea es va decidir fixar dos horaris per a les assemblees, que 
s’aniran alternant: de les 17 a les 19 i de les 19 a les 21. També es va decidir que les reun-
ions duraran un màxim de dues hores.

Us recordem que per formar part de l’AFA cal ser mare, pare o tutor legal 
d’alumne i pagar una quota anual per família. 
Aquest curs s’ha establert una quota de 50€ que cal ingressar al nostre 
compte corrent de Caixa d’Enginyers (c/Torrent de l’Olla núm.9):
3025 0002 44 1433309195, indicant el nom del nen o nena.
L’horari de l’oficina és de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 9h a 13,30h.


