FES-TE FAMÍLIA SÒCIA:
L'AFA som tots i totes i per això vos encoratgem a participar amb
nosaltres. Quants més siguem, més iniciatives podrem assumir i
podrem dur a terme més projectes.
Recorda que si les teues filles o fills fan extraescolars la quota és
obligatòria i sense haver-la abonat no podràs comptar amb l’assegurança que FAMPA ofereix per les activitats extraescolars.
QUOTA
La quota anual és de 20 € (obligatoris) +3 € (voluntaris*) anuals per
família, independentment del nombre de filles o fills matriculats a
l’escola i es pot abonar mitjançant:
- Ingrés bancari o transferència en el compte de l’AFA, fent constar
com a receptor de l’ingrés a l’AFA PARE CATALA. CAIXA POPULAR
ES33 3159 0063 56 2401991423
- En efectiu en un sobre tancat, junt a la butlleta d’inscripció, dins de
la bústia de l’AFA.
*AFA SOLIDÀRIA =20+3 € d’aportació solidària i voluntària per al projecte
del FONS COMUNITARI ESCOLAR

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ DE FAMÍLIA SÒCIA DE L’AFA

(Emplena aquesta butlleta d’inscripció i deixa-la a la bústia de l’AFA, grapada amb
el justifcant de l’ingrés en el banc)
NOM de l’alumnat

COGNOMS de l’alumnat

CURS

Jo _______________________________________________________________ , com a
membre de la família d’aquest alumnat, manifeste la voluntat de ser FAMÍLIA
SÒCIA DE L’AFA DEL CEIP PARE CATALÀ i per això signe aquesta butlleta
d’inscripció a la qual adjunte (Marqueu el que corresponga)

CONTACTE:
ampa.parecatala@gmail.com
bústia de l’AFA de primària
f AmpaPareCatala
afaparecatala.org

a Còpia del resguard de l’ingrés que he efectuat de la quota de família
sòcia anual
a L'import en efectiu de la quota de família sòcia anual
València ________ de____________ de 20_____
Signatura del familiar:

L’AFA és l’Associació de Famílies de l’escola, una associació
compromesa amb la millora de l’educació dels nostres fills i
filles i del seu centre educatiu.
Agenda de l’escola, Activitats Extraescolars, Escola Matinera,
Multi taller de juny i setembre, Escola d’Estiu, participació a la
Trobada d’Escoles en Valencià, Festes de Benvinguda i Fi de
Curs, Finançament d’Activitats Extraescolars… són algunes de
les diverses activitats que de forma voluntària s’organitzen i
gestionen des de l’AFA.
L’AFA som totes i tots i per això vos encoratgem a participar
amb nosaltres. El 2016 encetàrem una nova organització
basada en comissions de treball, amb el desig de teixir lligams
entre totes elles per donar-hi forma a un projecte comú. Amb la
nova organització es pretén enfortir la naturalesa de l’AFA com
a espai de participació democràtica tant pel que fa al treball
grupal com a la presa de decisions.
Aquesta nova organització s’assenta en quatre pilars bàsics:
l’Assemblea general, les comissions, la junta cooperativa i la
comunicació.
L’Assemblea General és l'espai on es retroben totes les persones associades a l’AMPA per tal d’obtenir informació, per
intercanviar-la o plantejar propostes o neguits. Totes les persones associades no han de participar obligatòriament a una
comissió, però en canvi sí que ho poden fer en més d’una.
Les COMISSIONS constitueixen espais perquè familiars
treballen col·lectivament en àmbits i temàtiques diverses
d’acord amb els seus interessos i/o coneixements i destreses.
Les comissions tenen un grau important d’autonomia pel que fa
a la proposició d’accions i l’execució d’aquestes, tot i que els
assumptes que atenyen a tota la comunitat educativa o que
suposen un canvi important, han de ser comunicats a l’assemblea general de l’AFA. De comissions hi ha de tipus temàtic i
de tipus tècnic:
Comissions tècniques: extraescolars, infraestructures, economia,
logística, relacions internes, relacions externes, comunicació.
CONTACTE:
ampa.parecatala@gmail.com
bústia de l’AFA de primària
f AmpaPareCatala
afaparecatala.org

Comissions temàtiques: la porta verda (interculturalitat), fons
comunitari escolar, convivència, escola que volem, igualtat.
La JUNTA COOPERATIVA és la reunió oberta mensual que es
du a terme el PRIMER DIA LECTIU DEL MES. Està configurada
per, mínim una membre de cada comissió, i tota aquella persona que decidisca assistir-hi.

