
HOLA!
Els pares i mares

de l'Escola Balandrau 
us donem la
benvinguda

ASSOCIACIÓ DE FAMIlies 
D'ALUMNES DE L'ESCOLA 

BALANDRAU

Com us podeu 
fer socis

Els socis gaudiran de preus més econòmics 

en les activitats i serveis de l’AFA.

Per a més informació:
www.afabalandrau.cat

info@afabalandrau.cat

@afabalandrau

1
Entra a la web www.afabalandrau.cat

2
Clica al bàner

ENCARA NO ETS SOCI?
i omple les dades

3
VINE I PARTICIPA!

VINE I
PARTICIPA!

Els nostres fills i filles 
comencen una nova aventura, 
plena de reptes i descobertes.

En aquest apassionant viatge les mestres 

hi tindran un paper fonamental, però al 

mateix temps nosaltres, les famílies, i com 

a part imprescindible en tot aquest procés 

d’aprenentatge, podem enriquir i partici-

par activament en la proposta educativa 

de l’escola.

És per això que us convidem 

a formar part d’aquest pro-

jecte tan viu i us desitgem 

que ben aviat sentiu 

l’escola com a vostra.

Tribu de Benvinguda

afabalandrau.cat



QuE és una AFA
És una associació de pares i mares dels 

infants d’una escola, que voluntàriament 

decideixen participar de forma oberta i 

activa en la vida del centre.

• Organitza i promou activitats que comple-

menten o reforcen les que fa l’escola

• Pot esdevenir interlocutora entre famílies 

i l’equip de mestres

• Organitza serveis i activitats fora de l’horari 

de l’escola

• Pot enriquir la tasca educativa portada a 

terme per l’equip de mestres a partir d’idees, 

opinions, coneixements...

Quines
activitats fem

Per poder organitzar aquestes activitats i 

més, demanem una quota anual simbòlica 

de 30 € per família.

• Servei Estones al matí

• Activitats extraescolars

• Placeta Balandrau

• Condicionament del pati

• Col·laboració en el Projecte Menjador 
de l’Escola

• Berenars i dinars de germanor

• Col·laborem en les celebracions de 
l’Escola (Nadal, Sant Jordi...)

• Activitats solidàries

• I tot el que se’ns proposi!

Com ens 
organitzem

Per educar un nen cal tota la tribu

(Proverbi Africà)

Per optimitzar els nostres recursos i habilitats 

i fer més eficaç la col·laboració amb l’escola, 

l’AFA s’organitza en TRIBUS. Són grups de 

pares i mares voluntaris amb un interès o 

habilitat en comú.

• Tribu de comunicació 
i benvinguda

• Tribu d’estones

• Tribu de menjador

• Tribu de festes

• Tribu de l’hort

• Creixent en tribu

• Tribu de brico

• Tribu de la biblioteca

• Tribu de recursos

• Balantrekking

Periòdicament ens reunim en assemblea i es 

posa en comú el treball que han realitzat les 

TRIBUS de manera autònoma. Cadascú pot 

estar a tantes tribus com vulgui, en el grau de 

participació i implicació de què disposi.


