AFA

Extraescolars
L'AFA s'encarrega de l'organització de les
activitats extraescolars del centre, adequant la
proposta segons els interessos i moment evolutiu
dels infants.
Es promocionen activitats ludicoesportives com
poden ser bàsquet o natació.
A més, es busca donar resposta a les necessitats
de conciliació familiars oferint el servei d'Acollida
Matinal (de 8h a 9h) i la realització del Campus
esportiu durant el mes de juliol.

Enxaneta
www.enxaneta.org

Què hem
aconseguit?
Una col·laboració més estreta amb l'escola.
Els darrers anys hem comprat material
socioeducatiu.

Qui som?
Som una associació de famílies que participem
activament en l’educació dels nostres fills i filles,
acompanyant i donant suport a l’escola per
poder treure’n el màxim profit d’aquesta
etapa educativa tan important en la vida dels
infants.
Les famílies també formem part indispensable de
l’escola, per això hi tenim veu. Vine a dir la teva!

Comunitat

aFFAc
La Pepeta
Consell Escolar

Infant/Escola/Família
Des de l'AFA ens agrada col·laborar i participar en
tots els afers que incideixen en les nostres
criatures.
L'associació desenvolupa les seves activitats tant
en l’àmbit educatiu com associatiu, vetllant per
l’educació dels infants i col·laborant en la defensa
dels drets de l'alumnat i les famílies.
L'escola la construïm entre totes!

Què fem?
REINVENTAR-NOS
Busquem estratègies de comunicació i
de programació d'activitats que
s'adaptin a les noves circumstàncies.

Com ho fem
possible?

Associa't-hi

Ens organitzem en COMISSIONS:

Quota per un infant: 25€
Quota per dos o més infants: 35€

Extraescolars
Festes
Mobilitat
Carnestoltes
Econòmica
Convivència
Menjador
Relacions Externes

LA QUOTA A L'AFA:
Permet organitzar activitats i actes que
afavoreixen el desenvolupament
integral i la interpel·lació d'alumnes i
famílies.
Compra de material i recursos per al
centre i l'alumnat

*els preus poden modificar-se anualment

Amb la teva col·laboració
podem arribar lluny!
Festes
Xerrades
Aportacions a l'escola
Extraescolars
...

Contacta'ns
Carrer Somatent Castella, 169 CP 08225
Terrassa (Barcelona)
+34 673 004 751
afa@enxaneta.org
www.enxaneta.org
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afaenxaneta

