
 
 
 
PRESENTACIÓ DE L’AFA A LES NOVES FAMILIES DEL CURS 2017-2018 

El 20 d’octubre es va fer la presentació de l’AFA a les noves famílies. Van assistir unes 20 
famílies aproximadament, tot un èxit!!!! 

 

Per a les famílies que no van poder assistir, i fins i tot com a recordatori per a les que van 
poder, a continuació fem un breu resum del que es va explicar a la presentació.  

Que és i que fa l’AFA ?  

L’AFA és l’associació de famílies, i és l’òrgan de coordinació, relació i participació de les famílies 
amb l’escola. Està formada per pares, mares i tutors legals que de manera voluntària volen 
participar en els temes de l’educació dels nostres fills i filles. Es treballa per a que funcioni el 
servei de menjador, les activitats extraescolars, l’acollida de matí, els casals de vacances, 
mobilitzacions a favor de l’educació,……. 

L’AFA és assembleària. Tot es decideix en assemblea, de les quals se’n celebren 
aproximadament 4 a l’any.  

Aquest seria un resum molt bàsic, us convidem a xafardejar la pàgina web de l’AFA on trobareu 
més informació (http://escolaunivers.cat/afa/).  

Com gestiona tota aquesta feina l’AFA?  

Les feines s’han repartit per grups de treball anomenats comissions. Hi ha un total de 10 
comissions i la coordinadora:  

- Comissió de migdia  
- Comissió d’extraescolars  
- Comissió de festes 
- Comissió d’aprenentatge  
- Comissió de mobilitzacions 
- Comissió de secundaria  
- Comissió d’activitats familiars  
- Comissió de comunicació 
- Comissió de gènere  
- Comissió de tresoreria  

http://escolaunivers.cat/afa/


 

 

La coordinadora està formada per un representant de cada comissió i es reuneix 
periòdicament. No pot decidir res important ja que som una associació assembleària però sí 
que realitza petites gestions per assegurar el fluid funcionament de les comissions.  

Tres o quatre cops a l’any la coordinadora es reuneix amb l’escola per fer un repàs general del 
funcionament i per expressar inquietuds per ambdues parts.  

Podeu ampliar aquesta informació consultant la descripcions de les comissions a la pàgina web 
de l’AFA.  

Com associar-se a l’AFA?  

Associar-se a l’AFA permet poder participar activament, si es vol, en els espais de discussió i de 
decisió (com és l’assemblea, comissions, etc...). També permet tenir dret preferent a la 
inscripció d’aquelles activitats organitzades des de l’AFA en cas d’excedir el límit d’inscripció 
(com poden ser activitats extraescolars per als nens i nenes o activitats formatives per a 
famílies).  

La quota és de 50€ per família i curs escolar. I cal reomplir dos formularis que trobareu a la 
pàgina web de l’AFA:  

- Full d’inscripció  
- Ordre de domiciliació bancària  

El formulari d’inscripció està penjat a la web de l’AFA (http://escolaunivers.cat/afa/wp-
content/uploads/20171019-Domiciliacio-quota-AFA-1.pdf).  

http://escolaunivers.cat/afa/wp-content/uploads/20171019-Domiciliacio-quota-AFA-1.pdf
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