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L’ ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DELS INFANTS DE L’ESCOLA ÒRRIUS

JUNTS FEM ESCOLA!!

QUE ÉS L’AFI?

L’AFI és l’associació de famílies d’infants de l’Escola Francesc Macià d’Òrrius.

L’associació sense ànim de lucre és la responsable d’organitzar i gestionar els diferents serveis de què gaudeixen els nostres fills i filles fora de l’horari escolar: menjador, permanències,acollides, extra-escolars...

L’associació dóna veu a les famílies en el Consell Escolar1,a més a més d’organitzar jornades de manteniment a l’escola, col·laborar en les festes de l’escola i del poble, i impulsar un grup de treball municipal per demanar al Depertament d’Ensenyament una nova escola en millors condicions i sense barracons...En definitiva, és un espai que ofereix a totes les famílies una oportunitat única per participar en la vida de la nostra escola i en l’educació que reben els nostres fills i filles.

Tots els pares i mares tenim dret a ser-ne membres, participar en les diferents tasques i assistir a les reunions,on es fa el seguiment de les comissions i es recullen reclamacions i suggeriments.

QUÈ FEM? (diagrama visual o mapa conceptual amb el nom de les comissions. Envio foto pel watzap)

Comissió TRESORERIA

Comissió MENJADOR I ACOLLIDES

Comissió DE FESTES

Comissió L’ESCOLA QUE VOLEM (Construcció Escola Nova, Biblio Posa’t Guapa, Jornada de Manteniment)

ALTRES: Assessorament i Suport Social, Participació Families, Participació Consell Escolar, Formació, Apadrinament noves famílies...

Les comissions fan possible la gestió, financiació i promoció d’ una sèrie d’activitats que són molt importants, com ara:

· Donar suport a l’alumnat, a les famílies i al professorat en tot allò que fa referència a l’educació i al bon funcionament de l’escola.

· Promoure la participació de les famílies a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre, creant un espai que permeti als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast general.

· Atendre i canalitzar les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola, a través de les institucions escolars, el Consell, els delegats de cicle i les comissions.

· Gestionar el servei d’acollida i menjador i fer-ne un seguiment.

· Gestionar i organitzar els serveis complementaris del centre com activitats extraescolars, casalet de la jornada intensiva, etc.

· Adequar i millorar alguns equipaments de l’escola.

· Administrar els recursos econòmics generats per l’Associació en benefici de tots els alumnes del centre.

· Buscar recursos encaminats a complementar els ingressos de l’AFI per tal de que aquesta tingui més capacitat econòmica per reinvertir a l’escola (Panera per Nadal, Pessebre Vivent, festes..)

· Promoure la participació de les famílies en el Consell Escolar.

· Organitzar i Col·laborar en les festes de la Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi i Festa final de Curs.

· Organitzar xerrades de formació adreçada a pares i mares.

· Suport social.

· Dinamitzar el grup de Treball Municipal per a la construcció d’una nova Escola.

· (...)

(Reviseu)

Qui som?
L’AFI som tots i totes les famílies socis de l’associació.
L’AMPA està formada per una assemblea permanent i les diferents comissions esmentades on la vostra participació és imprescindible.
Us convidem a participar, tenir un paper actiu en el projecte educatiu de l’escola, i conèixer de prop què fan els nostres fills i filles. La nostra associació és de caràcter obert i participatiu i està sempre oberta a noves incorporacions. Ens reunim el primer dimecres de mes a les 20:00h a l’hotel d’Entitats del Poble (Afegir adreça).
On som?
Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos als Delegats de Cicle de l’AMPA
(Paula, falta afegir-los, els tenim a l’acta del juny)
Escola Francesc Macià – Camí de Can Prat, s/n Telèfon: 93 797 00 06
Correu-e: ampa@escolaorrius.cat
No us ho penseu! Fem escola, fem família, fem poble!
Què cal fer per ser soci?
Per a donar-vos d’alta com a socis cal omplir el full d’inici de curs (si no el teniu el podeu demanar a l’escola o a qualsevol Delegat de Cicle) i retornar-l’ho a la bústia de l’AMPA que es troba a l’entrada de la porta principal.
(Revisar)
Com puc participar?
Podeu formar part d’alguna comissió (menjador, biblioteca, festes, etc.), o col·laborar puntualment en els actes festius, jornada de manteniment, assistir a les assemblees mensuals o anuals…Junts fem escola!!!!
Només cal que ompliu la butlleta amb les vostres dades i que feu una creueta allà on us agradaria i podeu participar. Les persones responsables d’aquella activitat,comissió o àmbit es posaran en contacte amb vosaltres. (LA faré a part per donar-la)

CALENDARI
SETEMBRE
TROBADA DE PADRINS
OCTUBRE
31 CASTANYADA
NOVEMBRE
12 JORNADA PARTICIPATIVA DE MANTENIMENT
DESEMBRE
PANERES DE NADAL
PESSEBRE VIVENT
FEBRER
9 CARNESTOLTES
MARÇ
JORNADA DE MANTENIMENT
ABRIL
SANT JORDI
JUNY
FESTA FINAL DE CURS 
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Que és L’AFI?

L’AFI és l’associació, sense ànim de lucre, de famílies d’infants de l’Escola Francesc 
Macià d’Òrrius. Abans coneguda com a AMPA.

Organitzem i gestionem els diferents serveis: menjador, permanències,acollides, 
extra-escolars...

L’associació dóna veu a les famílies en el Consell Escolar, a més a més d’organitzar 
jornades de manteniment a l’escola, col·laborar en les festes de l’escola i del poble, i 
impulsar un grup de treball municipal per demanar al Departament d’Ensenyament una 
nova escola en millors condicions i sense barracons... 

Totes les famílies poden participar a l’AFI, en la vida de la nostra escola i en l’educació 
que reben els nostres fills i filles.

Tots els pares i mares tenim dret a ser-ne membres, participar en les diferents tasques 
i assistir a les reunions, on es fa el seguiment de les comissions i es recullen reclama-
cions i suggeriments.
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Què fem? 

Les comissions fan possible la gestió, financiació i promoció d’una sèrie d’activi-
tats que són molt importants, com ara:

· Donar suport a l’alumnat, a les famílies i al professorat.

· Promoure la participació de les famílies a la comunitat educativa i en el Consell 
Escolar.

· Atendre i canalitzar les inquietuts o iniciatives dels pares i mares relacionades 
amb l’escola, a través de les institucions escolars, el Consell, els delegats de cicle 
i les comissions.

· Gestionar el servei d’acollida i menjador i fer-ne un seguiment.

· Gestionar i organitzar els serveis complementaris del centre: activitats extraesco-
lars, casalet de la jornada intensiva...

· Adequar i millorar alguns equipaments de l’escola.

· Administrar els recursos econòmics generats per l’Associació en benefici de tots 
els alumnes del centre.

· Buscar recursos encaminats a complementar els ingressos de l’AFI per tal de que 
aquesta tingui més capacitat econòmica per reinvertir a l’escola (Panera per Nadal, 
Pessebre Vivent, festes...)

· Organitzar i col·laborar en les festes de la Castanyada, Carnestoltes, Sant Jordi i 
Festa final de Curs.

· Organitzar xerrades de formació adreçada a pares i mares.

· Suport social.

· Dinamitzar el grup de Treball Municipal per a la construcció d’una nova Escola.

Qui som?

L’AFI som tots i totes les famílies socies de l’associació.

Està formada per una assemblea i les diferents comissions, la vostra participació 
és imprescindible!!

Us convidem a participar!!!

Les reunions són el primer dimecres de mes a les 20:00h a l’hotel d’Entitats del 
Poble (Ajuntament Vell, a sobre de la farmàcia).
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Setembre Trobada de padrins

31 Octubre Castanyada 

12 Novembre Jornada participativa de manteniment

Desembre Paneres de Nadal

Pessebre Vivent

9 Febrer Carnestoltes 

Març Jornada de Manteniment 

Abril Sant Jordi 

Juny Festa Final de Curs 

On som?

Per qualsevol consulta podeu adreçar-vos als Delegats de Cicle de l’AMPA
Cicle infantil: Cristina Alsina i Idoia Cicle mig: Laura Escalona i Neus Molins
Cicle inicial: Fabiola i Paula Pérez Cicle superior: Marta López
Correu-e: ampa@escolaorrius.cat
No us ho penseu! Fem escola, fem família, fem poble!

Què cal fer per ser soci?

Per a donar-vos d’alta com a socis cal omplir el full d’inici de curs (si no el teniu el 
podeu demanar a l’escola o a qualsevol Delegat de Cicle) i retornar-l’ho a la bústia 
de l’AMPA que es troba a l’entrada de la porta principal.

Com puc participar?

Podeu formar part d’alguna comissió, assistir a les assemblees mensuals i col·la-
borar puntualment en els actes festius, jornada de manteniment.

Junts fem escola!!!!

Calendari
 


