Benvolgudes famílies,
Ens fa molta il·lusió contactar amb vosaltres per fer-vos arribar informació sobre l’AFA (Associació
de Famílies d’Alumnes) de l’Escola de Bordils i donar-vos la benvinguda.
L’AFA reuneix totes aquelles famílies que volen col·laborar estretament amb tota la comunitat
educativa (mestres, famílies, monitors, entitats,…). Les principals funcions que destaquem són:









Assumim el cost d’un assessor de plàstica, el Sr. Javier Garcés, que, en horari escolar,
dedica unes hores setmanals als alumnes i també col·labora en altres activitats
organitzades per l’escola.
Gestionem juntament amb CapGir i TotOci el menjador i el monitoratge.
Oferim un servei d’acollida matinal de 8 a 2/4 de 10.
Proposem activitats en horari extraescolar, per als alumnes a partir de P4.
Organitzem la festa de Nadal, Carnestoltes i la festa de final de curs.
Participem en el Consell Escolar donant veu a les vostres demandes.
Organitzem assemblees on convidem a totes les famílies a participar, preguntar, opinar
i donar idees.
Participem en l’abonament econòmic, conjuntament amb l’escola, quan cal millorar
quelcom dins o fora de les aules.

A totes les noves famílies, us demanem que ompliu el full d’inscripció per fer-vos socis de l’AFA ja
que també hi adjuntem els drets d’imatge. Aquest any hem optat per fer una quota simbòlica a
causa de l’excepcionalitat del final del curs passat i l’inici d’aquest 2020-2021.
Són necessàries persones per col·laborar en les comissions de l’AFA. Si no hi ha més participació,
hi haurà certes activitats (festes, actes, extraescolars,...) que quedaran sense fer-se. Us podeu
posar en contacte a afabordils@gmail.com
Hi ha moltes maneres de contribuir-hi, sou benvinguts i benvingudes!

L’AFA LA CONSTRUÏM ENTRE TOTS I TOTES. TU ETS IMPORTANT!
Rebeu una cordial salutació,
Junta de l’AFA de l’Escola de Bordils
Trobareu aquesta i altres informacions a: www.afabordils.org
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