
AFA ESCOLA VOLERANY!

Associació  de  Famílies  d 'Alumnes  de  l 'Escola  Volerany

Tots  junts  treballem  per  construir  una  millor  escola  per  als  nostres  f i l ls  i

f i l les .  T 'apuntes?

c/Castellet ,  15

08800 - Vilanova i la Geltrú

afa@escolavolerany.cat

E N S  P O T S  T R O B A R  A :

AMP A E S CO L A VO L E R AN Y .WORD P R E S S . C OM

@A F A E S CO L A VO L E R AN Y

@A F A E S CO L A VO L E R AN Y

@AMP A VO L E R AN Y

PENSA QUE...
Una AFA activa i organitzada millora la qualitat del seu centre

educatiu.

Si els teus fills o filles veuen la teva implicació i participació (per petita

que sigui) dins de la seva etapa educativa, augmentarà el seu èxit

escolar.

Sentir-nos part d'un projecte que funciona, també ens millora la

nostra qualitat de vida i les expectatives de futur dels nostres fills i

filles.



QUI SOM?

L’Associació Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Escola Volerany és l’associació, sense
ànim de lucre, que aplega tots els pares, mares o tutors legals dels alumnes de
l’Escola Volerany que ho sol·liciten.
La participació és de forma absolutament voluntària.

QUÈ FEM?
• Organitzar i gestionar serveis i activitats que complementen l’educació dels nens i
nenes del centre sense dependre directament de l’escola.
• Col·labora i dóna suport a l’equip directiu, professors i participa en el Consell
Escolar.
• Col·labora econòmicament amb l’escola amb l’objectiu de millorar els recursos
pedagògics o activitats del centre educatiu.
• Col·laborem econòmicament en l’adquisició de material i equipament per l’escola:
totes les aules estan dotades de pissarres digitals, material lúdic per cada cicle,
ventiladors, etc.
• Assumim la contractació del monitoratge per a excursions, colònies i reunions en
funció de les necessitats que ens transmet l'escola.

QUI LA FORMA?

Totes les famílies d’alumnes de l’escola que s’associen. Són representats per una
Junta, que actualment està formada per la presidència, secretaria i tresoreria i les
diverses comissions de treball (menjador, acollida matinal, extraescolars, llibres,
festes, comunicació, relacions exteriors, escola de famílies i medi ambient).

LA TEVA PARTICIPACIÓ

Et convidem a col·laborar i tenir un paper actiu en el projecte educatiu de l’escola,
conèixer de prop que fan els nostres fills i filles. La nostra Associació (AFA) és de
caràcter obert i participatiu, sempre està obert a noves incorporacions.
Depèn del temps que vulguis i puguis dedicar.
• De continuïtat, com a vocal d’alguna comissió col·laborant regularment.
• De forma puntual, ajudant o col·laborant en algunes tasques o comissió.

COM FER-SE SOCI?
Pagant una única quota per curs i família de 40€.

EXTRAESCOLARS
Durant el curs 2019-2020 hem ofertat

activitats extraescolars en dues franges, la
del migdia i de la tarda. S'oferten tant

activitats esportives com bàsquet, futbol,
patinatge, dansa, multiesport o gimnàstica
rítmica com d'altres àrees com robòtica,

xperimenta, iniciació a la música o anglès.

FESTES
Col·labora en les festes de

l’escola Castanyada, Nadal, …
Participa activament al Carnaval

sortint amb una bandera i
organitzant una festa de

disfresses i organitza la festa de
fi de curs.

MENJADOR
L’empresa Hort i Cuina SL

gestiona tant la cuina com el
servei de monitoratge del

menjador i  s’està donant a
diari un servei de menjador a

230 nens i nenes
aproximadament de mitjana

cada dia.

QUÈ FAN LES NOSTRES COMISSIONS?

LLIBRES
La nostra escola es troba en un

procés de transformació i
adaptació als nous mètodes

educatius que comporta, entre
d’altres coses, la desaparició

del llibre de text convencional.
L’AFA s’encarrega de gestionar
l’adquisió dels quadernets i el

material especial que requereix
alguna assignatura.

ACOLLIDA MATINAL
El servei l’utilitzen diàriament més de 30
alumnes de 7.45h a 9h del matí.

ESCOLA DE FAMÍLIES
La comissió d’Escola de Famílies

organitza xerrades i tallers
sempre en funció dels inquietuds

i interessos de les famílies.

COMUNICACIÓ
Gestionar els canals de comunicació amb

les famílies a través de grups de
Whatsapp, el web de l’AFA i les xarxes
socials (Facebook, Instagram i Twitter).

MEDI AMBIENT
Volem educar en un concepte de medi
ambient i sostenibilitat ampli influint en
diferents aspectes de la vida quotidiana de
l’escola i de casa. 


