
 

Què fa l’AFA? 

 

—Organitza activitats extraescolars adreçades 

als infants i les seves famílies: 

 Natació: grup reduït especial per a 

alumnes de l’escola, divendres a la 

tarda, al Centre Esportiu Municipal 

Vintró (C. Consell de Cent, 623).  

 Anglès: iniciació a la llengua anglesa a 

través de la música, el joc i el 

moviment. Es fa un dia a la setmana, a 

la mateixa escola, de 17 a 18 h. 

 

—Organitza els serveis complementaris del 

juliol: 

 Ampliació d’horari: allargament de 

l’horari escolar amb activitats 

complementàries de 15 a 17 h de l’1 al 

15 de juliol. 

 Bressol d’estiu: allargament del període 

escolar amb activitats complementàries 

de 8 a 17 h del 16 al 31 de juliol. 

 

—Organitza cursos i xerrades adreçades a 

pares i mares. 

 

 

—Participa en les festes del centre: Santa 

Cecília (patrona de la música), Nadal, Sant 

Jordi, final de curs... 

 

—Col·labora en la millora de les instal·lacions 

de l’escola: el curs 2015-2016, infants i famílies 

hem pintat el mur del pati.  

 

—Defensa l’ensenyament públic i lluita contra 

les retallades. 

 

... i qualsevol altra activitat que les famílies 

associades proposin i vulguin tirar endavant. 

 

Important: per a totes les activitats proposades 

cal un nombre mínim de participants. 

 

 

Informació actualitzada al nostre blog: 

http://blocs.xarxanet.org/afaebmlafarinera/ 

 

 

Com em puc fer de l’AFA? 
 
 
 

1. Feu un ingrés per l’import de la quota anual 
(10 euros) al compte de l’AFA EBM La Farinera: 
 
Banc Sabadell ES30 0081 0326 8400 0125 8032 
 
Cal especificar el nom i cognoms de l’alumne/a 
i la seva classe (color). 
 
2. Feu-nos arribar el comprovant d’ingrés 
juntament amb la butlleta d’inscripció (que 
trobareu al dors) emplenada.  
 
Podeu escanejar els documents i enviar-los per 

correu electrònic a afaebmlafarinera@gmail, o 

bé deixar-los a la bústia de l’AFA (situada a la 

sala de cotxets).  

 

 

 

http://blocs.xarxanet.org/afaebmlafarinera/


 

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
 

Nom i cognoms de l’alumne/a: 

______________________________________ 

Classe (color): ___________________________ 

Nom del pare o la mare: 

______________________________________ 

Telèfon: _______________________________ 

E-mail: _______________________________ 

Adreça postal: ________________________ 

______________________________________ 

 

Vull ser membre de l’Associació de Famílies 

d’Alumnes (AFA) de l’Escola Bressol Municipal 

La Farinera. 

 

Signatura: 

 
 
 
 
 

Escanegeu la butlleta i envieu-la per correu 
electrònic a afaebmlafarinera@gmail, o bé deixeu-
la a la bústia de l’AFA (situada a la sala de cotxets). 
Recordeu-vos d’adjuntar el comprovant de l’ingrés 
de la quota anual (10 euros). 
 

Què és l’AFA? 
 

L’AFA és una associació formada per les 
famílies d’alumnes de l’escola que volen 
col·laborar i participar de manera més activa 
en les activitats del centre. 
 
Volem promoure les relaciones entre les 
famílies i fomentar activitats tot col·laborant 
amb el centre. 
 
Som un associació oberta a totes les famílies i 
a les seves propostes. 
 

*** 
 
Ens reunim un cop al mes a les 15.30 h a la sala 
de mestres del centre.  
 
Si no podeu venir a les reunions, ens podeu fer 
arribar les vostres propostes i inquietuds a 
l’adreça de correu electrònic 
afaebmlafarinera@gmail. També rebreu les 
actes i tota la informació de l’AFA per aquest 
mitjà. 
 

*** 
 
Com més famílies siguem, més i millor podrem 
col·laborar amb l’escola i més i millors activitats 
podrem organitzar! 

 

L’AFA SOM TOTS! 
 

 

 
 

ASSOCIACIÓ  

DE FAMÍLIES 

D’ALUMNES 

(AFA) 
 

DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL  

LA FARINERA 

 

Visiteu el nostre blog! 

http://blocs.xarxanet.org/afaebmlafarinera/ 

http://blocs.xarxanet.org/afaebmlafarinera/

