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L’escola som tots: AFA     

Què és l’AFA?
L’AFA és l’associació de families de l’escola amb l’objectiu general de promoure la 
participació i col·laborar amb les activitats del centre educatiu.

Quina és la seva finalitat?
� Representem els pares i les mares dels alumnes com a principal interlocutor amb mestres i 
equip directiu.
� Promovem la participació de les famílies en les activitats de l’escola. 
�Organitzem esdeveniments i oferir serveis per a les famílies que milloren o complementen 
la tasca de la pròpia escola.
� Som espai de reflexió i debat sobre el funcionament quotidià de l'escola i sobre temes 
educatius d'abast més general.
� Orientem a les famílies sobre els seus drets i deures.
� Representem les famílies al Consell Escolar del Centre i les institucions educatives.
� Donem suport econòmic a l’escola.

Com puc participar-hi?
� Fes-te’n soci.
� Assisteix a les activitats que organitzem.
� Dona suport a alguna activitat de forma puntual.
� Assisteix a les reunions i a les assemblees que es convoquen.
� Forma part d’alguna de les comissions de l’escola.
� Responsabilitza’t d’alguna de les activitats de l’AMPA.

� Presenta’t per ser membre de la junta de l’AMPA.

Per què és bo participar-hi?
� Quan les famílies prenen part en les activitats de l’escola, els fills i filles van més a gust a 
l’escola i estudien amb més ganes.
� És positiu que tots vetllem per la qualitat de l’educació dels fills i filles. 
� Podem conèixer i compartir amb altres pares i mares de l’escola les teves inquietuds i 
propostes i també ajudar-vos mútuament. 
� Podem conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat 
educativa.
� Tota la comunitat educativa podrem conèixer la diversitat cultural i lingüística de l’escola.

Contacte AFA:    lledoner.ampa@gmail.com / afa.lledoner@gmail.com



L’escola som tots: Comissions   

Comissió  de decoració: 
S’encarrega de la decoració dels 
diferents espais de l’escola i de les 
festes. 

Comissió de l’hort: S’encarrega 
de vetllar pel bon funcionament de 
l’hort escolar.

Comissió d’informàtica : 
S’encarrega de donar suport en el 
manteniment dels equips 
informàtics i en l’ús de nous 
recursos 2.0.

Comissió de sortides i festes: 
S’encarrega de programar i 
preparar les festes i les sortides 
familiars.

Comissió de serveis: 
S’encarrega de realitzar el 
seguiment dels serveis d’acollida, 
ludoteca,  menjador  i 
extraescolars i fomentar  activitats 
esportives.

Reunions:
Assemblea - Trobada socis Gestió 
Associació
Plenari - Trobada Comunitat 
Educativa, idees i propostes. 
Gestora - Trobada Junta i 
Comissions, valorar marxa. 

Comissió de l’hort: 
S’encarrega de vetllar pel bon 
funcionament de l’hort escolar.

Comissió de decoració: 
S’encarrega de la decoració dels 
diferents espais de l’escola i de 
les festes.

Comissió d’informàtica i 
comunicació: S’encarrega de 
donar suport en el manteniment 
dels equips informàtics i en l’ús 
de recursos 2.0, revisar i 
modernitzar la web.

Comissió pedagògica: 
S’encarrega de donar suport en 
temes educatius com: la 
implementació del nou mètode 
matemàtic, la biblioteca i 
l’atenció a la diversitat.

Comissió de serveis i menjador: 
S’encarrega de realitzar el 
seguiment dels serveis d’acollida, 
ludoteca, menjador i 
extraescolars.

Comissió de sortides i festes: 
S’encarrega de programar i 
preparar les festes i les sortides 
familiars.

Contacte comissions:
c.decoracio@escolalledoner.com
c.hort@escolalledoner.com
c.informatica@escolalledoner.com
c.pedagogica@escolalledoner.com
c.serveis@escolalledoner.com
c.festes@escolalledoner.com



L’escola som tots: Més participació
   
Grups interactius de llengua i matemàtiques:  Espai 
en el que es divideix la classe en petits grups, 
dinamitzats per un adult, per treballar  diferents 
continguts competencials. 

Tertúlies dialògiques: Espai en el que es divideix la 
classe en petits grups, dinamitzats per un adult, per 
treballar la llengua oral, la lectura i els valors tot fent 
una tertúlia.

Biblioteca oberta: La biblioteca està oberta tots els 
dimecres de 2/4 de 5 a 2/4 de 6. En aquest espai 
poden venir els infants i els pares a fer servei de 
préstec de llibres i revistes, a llegir, connectar-vos a 
internet i/o fer treballs i deures.

Voluntariat per a les sortides: Adults voluntaris que 
ens acompanyen a les sortides culturals i excursions 
programades.

Formació de familiars: 
- Classes de català per adults és una activitat que 
té una periodicitat setmanal i es realitza de 2/4 de 
4 a 2/4 de 5 . 
- Escola de famílies: Es realitzen activitats puntuals 
d’interès per a les famílies o relacionades amb 
projectes de l’escola 



L’escola som tots: Extraescolars
   

Dlleure:   Robòtica, Mini músics, Multi esports Primària, 
Patinatge, Multi esports Infantil, Patinatge Infantil, Arts 
Marcials, Tècniques de Dibuix, Angles Lúdic, Futbol

Piscina: Activitats de piscina per grup infantil i de primaria 
durant dos dies a la setmana.

Narinans: Menjador i Acitvitats de Niu

The Phoenix Project: Activitat d'anglès 
amb professors natius 



L’escola som tots: Comiat
   

“Si somio sol, es tracta només d’un somni, però si 
somiem junts és el començament d’una nova realitat” 
                                                                   
                                                                              Hélder Cámara

“… Tot està per fer, tot és possible”
                          
                           
                                                                    Miquel Martí i Pol

          MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ !!

          US ESPEREM A LA COMUNITAT !!

The Phoenix Project: Activitat d'anglès 
amb professors natius 

lledoner.ampa@gmail.com / afa.lledoner@gmail.com 
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