
Fem equip per 

una escola millor
Som part de  la 

comunitat educativa

Organitzem 

activitats 

pels infants

Donem serveis 

a les famílies

AFA
Associació de Famílies 

de l’Escola L’Univers



Som una associació formada per familiars que volem 

participar en l’educació dels nostres fills i filles.

Treballem en comissions mixtes de treball i l’òrgan màxim de 

decisió son les assemblees.

El  nostre  objectiu  principal  és  contribuir  a  construir  

la millor escola possible pels nostres infants.

Qui som?



Què fem?

Gestionem, organitzem i fem possible:

• Temps de migdia (menjar i monitoratge)

• Activitats extraescolars i acollida

• Casals de Nadal, Setmana Santa i estiu

• Colònies infantils i familiars

• Materials i decoració d’aules i ambients

• Millora dels patis

• Xerrades i tallers per a famílies

• Festes i trobades dins i fora de l’escola

• Activitats per a mares i pares

• Web i comunicacions



Quota AFA

Quota anual: 50 € per família.

Col.laboració

Cada família pot implicar-se fins allà on decideixi.

• Pots assistir a les assemblees

• Pots formar part de les comissions de treball

• Pots ajudar de forma puntual



Migdia

L’empresa Natural Cuina gestiona el servei de dinar dels infants 

des de la nostra cuina pròpia.

El menjar és en gran part ecològic (fruites, verdures, cereals, 

llegums, làctics, algunes carns...), de proximitat i molt equilibrat.

El servei de monitoratge el gestiona l’empresa Viu. 

L’equip de monitors és un equip jove, motivat i compromès amb la 

línia educativa de l’escola.

Preus 2019-20

Usuaris fixes: 6,40 € / dia

Usuaris esporàdics: 7,00 € / dia



Quotes Migdia

Setembre 76,80 € Febrer 121,60 €

Octubre 147,20 € Març 140,80 €

Novembre 121,60 € Abril 102,40 €

Desembre 89,60 € Maig 121,60 €

Gener 115,20 € Juny 89,60 €

Les quotes mensuals del servei de Migdia es calculen segons el 

número de dies escolars de cada mes. Les d’enguay són:



Acollida

L’acollida s’ofereix des de P3.

Matí Tarda

8.00 – 9.00 8.30 – 9.00 16.30 – 17.45

Esporàdics 4,00 € 4,00 €

Fixos 1 dia/setmana 11,60 € 7€ 11,60 €

2 dies/setmana 22,40€ 12€ 22,40€

3 dies/setmana 32,40 € 17€ 32,40 €

4 dies/setmana 41,40€ 21 € 41,40€

5 dies/setmana 42,00 € 22 €



Preu mensual

Ofertat des de: Socis AFA No socis

Teatre P4 26 € 31 €

Música P4 29,34 € 35,29 €

Cinema P4 24 € 28,60 €

Esport P4 69,00 € 83,00 €

Ioga P4 31,80 € 37,96 €

Circ P4 38,51 € 46,01 €

Dansa P4 24 € 28,60 €

Anglès 1er 44,33 € 52,99 €

Robòtica 1r 37€ 44,20€

Esacs 1r 21 € 25 €

Skate 1r 32,25 € 37,30 €

Extraescolars



Tots som 

AFA !

www.escolaunivers.cat/afa

T’hi 

esperem


