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COMENÇA EL PROCÉS 
PER TRIAR EL NOM DE L’ESCOLA 
Recordeu que durant la setmana de l’11 al 15 es poden presentar les candidatures de nom 
per a l’escola: hi ha un espai al passadís i un espai virtual al blog de l’AFA.
Els pares i mares podran votar la primera volta d'elecció dels noms el dimecres i diven-
dres de la setmana vinent de 9 a 9:30 del matí i de 4 a 4:30 de la tarda. Hi haurà una 
butlleta amb totes les propostes de la setmana anterior i s'haurà de marcar un sol vot. 
Acabada aquesta primera ronda es triaran les dues candidatures més votades, si hi ha 
menys de sis candidatures, i les tres més votades, si n'hi ha sis o més. La votació final 
serà el dia 29 de gener, durant la festa d'inauguració de l'escola. 

COM FORMAR PART DE L’AFA
L’AFA és l’òrgan participació de les famílies a la comunitat educativa i el nostre propòsit 
és col·laborar a construir la millor escola possible per als nostres infants. 
Per formar part de l’Associació 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

L’horari de l’oficina és de dilluns a divendres de 9h a 20h i dissabtes de 9h a 13,30h.

Si teniu algun problema per fer aquest ingrés però esteu interessats a formar part de 
l’AFA, no dubteu a posar-vos en contacte amb la Comissió de Tresoreria Nina, mare del Luca 
dels Sols: nina.edukadores@gmail.com o Pau, pare de la Violeta de les Llunes: pauvives@hotmail.com 
Segur que trobarem una solució.

SONDEIG HORARIS DE LES ASSEMBLEES
Amb l’interès de trobar un horari de reunions de l’AFA que satisfaci a tothom, a la darrera 
assemblea es va decidir de fer un sondeig per detectar els horaris factibles majoritaris. 
Per això us demanem que complimenteu aquest petit formulari i el  retorneu a través de 
la carpeta viatgera.

Indiqueu les vostres preferències horàries omplint totes les caselles amb un SI o un NO de 
la manera següent:
SI : Un membre de la família pot assistir a les reunions dins aquest horari
NO: Cap dels membres de la família podrà assistir mai dins aquest horari

 
    

. 

           17h-18h           18h-19h           19h-20h           20h-21h           21h-22h

    SI / NO 


