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L'AFA representa a les famílies de
l'escola. És una entitat sense afany de lucre,
reconeguda legalment al registre d'associacions
i les seves funcions estan reconegudes per un
decret de la Generalitat.
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Participem en el desenvolupament de
les activitats de l’escola, contribuint amb
idees, accions i propostes en la millora de
la qualitat de l’ensenyament que reben els
nostres fills i filles.
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La quota per associar-se a l’AFA es de 30€,
pagament únic al principi de casa curs. A partir
del tercer fill/a matriculat te bonificació i no es
paga la seva quota.

AFA
SANT
CRISTÒFOR
BEGUES

informació
general

Podeu consultar la nostra pàgina web i contactar
amb nosaltres a través de la bústia electrònica.
www.afasc.begues.clicportal.com
afasantcristofor@gmail.com
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Les famílies ens reunim un dia al mes
(consultar calendari anual), per debatre i gestionar
les diferents activitats i accions a portar a terme. Ens
organitzem en comissions que gestionen els
diferents temes, des del servei de menjador, festes,
ajuts a les famílies, inversió en el pati, etc. També
mantenim relacions periòdiques entre la Junta de
l'AFA i la direcció de l'escola, per tractar tots els
temes que afecten a l’escola.

Quines accions
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Coordinació de la gestió del servei de
menjador, activitats extraescolars,
acollida matí i tarda,...
Gestiona la compra de llibres de text per a
facilitar la adquisició a les famílies.
Organització de voluntaris i realització de
festes populars juntament amb l'escola
(Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi, Festa
final de curs,...)
Gestió de la biblioteca escolar juntament
amb mestres.
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Com ens
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Treballem organitzats en diferents comissions,
moltes d'elles mixtes amb mestres i direcció de
l'escola. Tenim representació al Consell Escolar i
delegats a cada classe.
Les comissions actuals són:
Comissió de Menjador i Acollides. Gestiona
el menjador i patis i el servei d’acollida.
Comissió d’Extraescolars. Gestiona la oferta
de les diferents activitats extraescolar.
Comissió de Llibres. Facilita l’adquisició de
llibres de text a principi de curs a les famílies.

Subvencionem les excursions i colònies
per les famílies associades a l'AFA.

Comissió mixta de la Biblioteca escolar.
Acompanya la biblioteca durant l’estona del pati i
forma a bibliotecaris de cicle superior.

Escola de pares organitzant xerrades i
tallers adreçat a les famílies de temes
d'interès al voltant de l’educació.

Comissió de Festes. Organitza les festes
populars de l’any: castanyada, carnestoltes, Sant
Jordi, festa de final de curs,…

Inversió en el pati de l'escola amb nous
elements de joc i/o descans.

Comissió de Benestar a l’escola. Reflexiona
sobre el benestar dels infants dins de l’escola.
Comissió de Solidaritat. Participa en projectes
solidaris
Comissió de Diversitat. Acompanya l’escola
per a consolidar els objectius d’escola inclusiva.
Comissió d’Escola de pares. Organitza
xerrades i tallers adreçat a les famílies.

Ja has triat la teva
o tens una nova proposta

