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i també a   

 

 QUI SOM? 

L’AFA de l’Arnau és una associació dedicada a vetllar 

pels drets legítims de l’alumnat i col·laborar amb el 

centre en tot el que estigui al nostre abast, per a 

millorar els àmbits de formació i educació dels 

nostres fills. 

Donat que participem en el Consell Escolar estem 

presents en la presa de decisions sobre el projecte 

educatiu, el reglament de règim intern, el 

pressupost i la programació general del centre. 

D'altra banda, fem d’intermediaris entre la direcció del 

centre i les famílies, promovent la comunicació i la 

cooperació per tal que, tots plegats, ajuntem 

esforços per a la millora de l'ensenyament i la 

formació personal dels nostres fills. 

El funcionament és assembleari i les decisions es 

prenen en les reunions mensuals que es fan en el 

centre durant tot el curs escolar; aquestes reunions 

són obertes i molt enriquidores. 

 

US ASSOCIEU?  

La nostra quota es només de 35 € anuals per família. Els 

diners es dediquen a finançar activitats per als 

alumnes i les famílies i a ajudar el centre en la 

millora d’eines i espais docents: mireu tot el que 

fem a la columna de la dreta! Tots hi guanyem! 

Per associar-vos cal fer una TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA 

AL Nº DE COMPTE: 

ES19 2100 2776 3802 0027 2340 

No oblideu omplir la fitxa de dades i entregar-la a la 

secretaria del centre juntament amb el resguard de 

pagament. 

 

MOLTES GRÀCIES, 

LA VOSTRA APORTACIÓ ÉS 

MOLT IMPORTANT 

QUÈ FEM? 

- Financem els premis dels concursos de 
Nadal, Sant Jordi i Carnestoltes, així com les 
activitats i els tallers que hi tenen lloc. 

- Subvencionem, juntament amb el centre, les 
sortides a alumnes de famílies amb 
dificultats econòmiques. 

- Ajudem a millorar les eines docents 
mitjançant la compra de material per a tots 
els departaments. 

- Subvencionem l’ús de la plataforma 
Legiland, el projecte ‘5 days to dance’ i altres 
activitats que es duen a terme al centre. 

- Organitzem i subvencionem el sopar de fi de 
curs per a totes les famílies i també el que es 
fa a principi de curs per a les famílies de 
primer. 

- Financem les graduacions. 

- Col·laborem amb l’Associació Esportiva. 

- Participem en el projecte de mediació escolar 
i convivència del centre. 

- Col·laborem amb el programa de formació 
per a mares i pares, i organitzem 
conferències per a les famílies. 

- Organitzem el projecte “Decidim”, 
pressupost participatiu de l’alumnat. 

- Gestionem el conveni amb Iddink per a la 
compra de llibres de text nous i “reciclats”. 

- Participem en la presa de decisions relatives 
al material digital i al suport multimèdia per 
als alumnes que no usen material imprès. 

- Contractem el servei de menjador i de 
monitors d’activitats extraescolars amb 
Doble Via i Learning S cool. 

- Duem a terme accions molt importants pel 
centre i que repercuteixen en tots els 
alumnes: aula de natura, canvi del sistema 
d’il·luminació, eines multimèdia. 

- Ens ajudeu? Què més penseu que seria 
interessant? Totes les idees seran 
benvingudes. 


