
L’AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) és una entitat sense ànim
de lucre formada per les famílies de l’Escola Primavera, i actua com
el principal interlocutor entre aquestes i el centre. És un punt de
trobada obert a la participació de tots els socis i sòcies.

1 .1 .
Recull i defensa la

veu, les aportacions i
les necessitats de

les famílies.

Què
és

l'AFA

Complementa
la tasca formativa del 

centre, organitzant activitats
extraescolars i lúdiques, i

gestionant altres serveis de
suport a les famílies, com 

ara l'acollida 
matinal.

Què fa
l'AFA

Esdevé un espai 
de formació per a les
famílies, ajudant-les a
millorar l’atenció als 

infants i el seguiment 
de la seva 
educació.

Com pots
col·laborar
amb l'AFA

Participant en les reunions de junta que es
celebren periòdicament i que es convoquen

a través dels delegats de classe.

La principal 
manera de col·laborar i
mantenir viva l'AFA és

fer-se soci/sòcia. 
 

Amb el pagament de la
quota anual, les famílies

donen suport a les
activitats i contribueixen

a assolir els objectius
que té l'associació. 

Anima't i fes-te soci/sòcia de l'AFA!

Els socis i sòcies de l'AFA també poden col·laborar...

3 .3 .

Col·labora
econòmicament amb

l'escola per subvencionar 
diferents projectes

educatius i per l'adquisició
d'equipaments 

pel centre.

2 .2 .

Encara no coneixes l'AFA 
de l'Escola Primavera?

44..

Participant a les festes, activitats i celebracions que
l'AFA organitza. Amb la presència dels socis i

sòcies es dóna suport a tot allò que s’està fent.

Formant part d'alguna de les diferents comissions.
És molta la feina que realitza l’AFA, així que, com

més gent hi col·labori, millor!

Acompanyant a les sortides escolars.

Només els socis i sòcies estan coberts

per l'assegurança de l'AFA.



Com
s'organitza

l'AFA

Comissió d'extraescolars
Contacta i coordina les entitats que organitzen les
activitats extraescolars i vetlla per a que aquestes es
desenvolupin amb la màxima qualitat.

Comissió de comunicació
Gestiona i coordina la informació a les famílies, 

aíxí com els diferents canals de comunicació
(WhatsApp, xarxes socials... )

Comissió de menjador
Juntament amb la Direcció de l'escola, vetlla pel
correcte funcionament del servei de menjador i

activitats de migdia.

Com pots contactar
amb l'AFA

Entre tots, fem l'AFA!

Nou 
email! Seguint l'AFA

a les xarxes socials
@afaescolaprimaveraEnviant un email a

afa@escolaprimavera.cat

Totes les persones que formen part de la Junta i de les comissions són famílies de l'escola que, 
de manera voluntària i desinteressada, destinen part del seu temps a col·laborar amb l'associació.

L'AFA s'estructura 
en una Junta Directiva i
en diferents comissions
de treball que funcionen
de manera autònoma. 

 

Totes les decisions 
es consensuen a les 
reunions de Junta 
que s'organitzen
periòdicament.

Encara no coneixes l'AFA 
de l'Escola Primavera?

Comissió de gestió
Planifica i coordina el funcionament general de l’AFA,
com proposar els objectius anuals, sol·licitar ajuts i
subvencions, fer el pressupost i el balanç anual...

Comissió de festes
Organitza i coordina les festes de l’escola: Castanyada,

Nadal, Carnestoltes i Festa de Final de curs.

Comissió d'inclusió i atenció a la diversitat
Treballa i vetlla per atendre a les necessitats 
educatives de tots els infants del centre.

Fent servir la
bústia situada al

vestíbul de
l'escola

Nou 
perfil
IG!


