Comissions de treball:
Biblioberta
biblioberta@afaﬂoresta.org
Projecte des nat a obrir la biblioteca com a
recurs a les famílies fora de l’horari lec u.

Bricolatge

Galliner i Hort

Grup de treball format per famílies i escola
amb la ﬁnalitat d’organitzar i coordinar el “Dia
del Bricolatge”. Junts s’encarreguen de
millorar, reparar o crear espais a l’escola.

secretaria@afaﬂoresta.org

Aprenentatge en Comunitat

Treballen per potenciar i mantenir aquet recurs
pedagògic de l’escola, en beneﬁci de tots els
infants.

Festes
festes@afaﬂoresta.org

Organitza les festes pròpies de la escola com ara
les Paneres de Nadal, el Carnestoltes, Sant Jordi,
festa de Final de curs, i d’altres. I per l’altre banda
la comissió de festes de l’escola amb altres
en tats culturals del Barri
organitzen i
dinamitzen ac vitats com ara: Castanyada,
Cavalcada de Reis, Enxarxa’t, Festa Intercultural...

Comunicació
comunicació@afaﬂoresta.org

Ges ona els diferents canals de comunicació de
l’AFA, ja sigui via agenda, taulers, comunicats
interns o xarxes socials...
A més, s’encarrega de la realització de la revista
escolar, que engloba temes d’escola, famílies,
alumnat i barri.

Par cipació al barri i
municipi:
L’AFA actua en representació de l’Associació
en inicia ves del barri i municipals.

aprenentatgencomunitat@afaﬂoresta.org

Formada per famílies, mestres i espai de
migdia. Té com a objec u treballar plegats per
una educació d’èxit per a tots i totes. Basada
en la par cipació, l’aprenentatge a través del
diàleg, i la creació d’un clima inclusiu i
igualitari.

Coordinadora d’AMPAs
FaPaC
Consell de Barri de les Planes
Consell de Barri de la Floresta

Ges ó de serveis:

Comissió Educa va del Consell de Barri de

Espai Migdia

Coordinador d’en tats El Senglar

espaimigdia@afaﬂoresta.org

Pressupostos par cipa us

Grup de treball entre Pam i Pipa i AFA. Fa el
seguiment de l’espai migdia, presentant
propostes en l’àmbit de l’alimentació i del
temps de lleure.

Extraescolars i esports
extraescolars@afaﬂoresta.org

Formada per PAIDOS, AFA i Escola.
Reforça l’aprenentatge, evita el sedentarisme,
crea espais de trobada i sen ment en equip,
de manera lúdica.

la Floresta

