
MEMORÀNDUM

Bon dia!

Des de l'AFA ens hem adonat que molts de vosaltres no coneixeu la feina que fem, les
nostres iniciatives i el nostre treball no us hi arriba i molts penseu que només supervisem
les extraescolars i les taquilles (que això ja seria una bona feinada). A l'última Junta es va
decidir enviar a les famílies un Memoràndum on s'expliqui tota la feinada que fan els pocs
membres de l'AFA que estem en junta i els que col·laboren externament. 

Aquí us faig arribar un petit resum de les feines que fa l’AFA:

• Patrocina la festa de carnestoltes amb una xocolatada amb xurros per a tots els
alumnes.

• Adquireix  tots  els  llibres  de  lectura  obligatòria  pels  alumnes  que  resten  a  la
biblioteca.

• Sufraga les despeses de les festes de final de curs de 4t d'ESO i 2n de Batxillerat i
ajuda en l’organització.

• Proporciona les agendes a tots els alumnes del centre.
• Gestiona les taquilles.
• La comissió d'extraescolars supervisa amb l'empresa contractada.
• La comissió solidària organitza diferents campanyes al llarg del curs (les barraques

del  Roser de maig, les parades de Sant Jordi,  la xocolatada solidària contra el
càncer infantil, ...)

• Als últims anys ha dotat al centre de materials necessaris com taquilles, armaris
pels portàtils de 1r i 2n d'ESO, 7 ordinadors, la pantalla i el projector del gimnàs,
pàrquing d'skates, pàrquing de bicicletes, ...

Per altra banda, us volíem comentar que la pujada de quota de l’AFA es va aprovar a  
l'assemblea de setembre del 2019, abans del COVID, i tenint en compte que la quota del
Gorgs és una de les més baixes del Vallès (era de 7 euros i la vam pujar a 12). 
És una quota familiar, que des de sempre ha estat abonada pel 100% de les famílies de
l’alumnat, fet que ens enorgulleix, ja que pensem que som una comunitat educativa que si
bé, no té tant de contacte com a les escoles de primària, sí que anem tots a una. 

Darrerament, ja que els seus fills marxaven del centre, hem tingut baixes importants de
membres de la Junta i  els que restem som relativament nous. Estem desbordats i  us
demanem, dintre de les vostres possibilitats, que us animeu a participar de l’AFA, sobretot
a partir de setembre.

Resto a la vostra disposició per qualsevol dubte, proposta i tot allò que vulgueu. Totes les
famílies són sempre benvingudes a les Juntes i Assemblees de l'AFA.

Salutacions,

Anabel Alcaraz
AFA IES Gorgs


