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...geix-

te! 

Contacte: 

Secretaria AFA:  Raquel Muñoz 

Horari de secretaria: 

Dilluns a Divendres de 8.30 a 12.30 

Dimecres de 15.15 a 16.30 (Yolanda) 
 

93 675 91 11 

secretaria@afafloresta.org 

 

ASSEMBLEAS i JUNTES OBERTES a més 

d’eines de participació directa, són altres 

mitjans per comunicar-te amb nosaltres. 

 

 

Segueix-nos! 

   

  

   

@escolafloresta    
 

 AFAEscolaLaFloresta 
 

 afafloresta.org 

 

L'Associació de Famílies de l'Escola la Floresta és 
una entitat sense ànim de lucre que agrupa les 
famílies associades de l’Escola. L’AFA és l’espai on 
les famílies contribuïm, amb la nostra participació, 
en l’educació i benestar de les nostres filles i fills.  
L’AFA és el principal interlocutor de les famílies 
amb l’escola. Administrem i gestionem els diners 
de les quotes de l’AFA i els invertim en activitats i 
materials que beneficien tot l’alumnat de l'escola. 
 

L’Associació de famílies de l’Escola de la Floresta 
(AFA) està estructurada en: 
 
1. Assemblea general: màxim òrgan de 

participació de l’associació. Es realitzen d’una a 
dues assemblees ordinàries en un curs, i alguna 
extraordinària si hi ha alguna presa de decisions 
important per l’associació. 

 
2. Junta Directiva 
 
3. Juntes Obertes: reunions amb periodicitat 

variable on es debat i es prenen les decisions 
sobre diferents temes prèviament consensuats 
en l’ordre del dia. 

 

Qué és l’AFA: 

Atenció directa: 
Dilluns de 16.30 a 17.30 

al despatx de l’AFA. 

... 

mailto:secretaria@afafloresta.org


 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraescolars i esports 

extraescolars@afafloresta.org 
Formada per PAIDOS, AFA i Escola.  
Ofereix activitats de disciplines esportives, artístiques i 
curriculars per reforçar l’aprenentatge, evitar el 
sedentarisme i ajudar en el desenvolupament integral de 
l’infant de manera lúdica, fora de l’horari lectiu. 

l’aprenentatge, evita el sedentarisme, crea espais de 
trobada i sentiment en equip, de manera 
lúdica. 

 

Espai Migdia 

espaimigdia@afafloresta.org 
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. 

 

Aprenentatge en 

Comunitat aprenentatgencomunitat@afafloresta.org 
Formada per famílies, mestres i espai migdia. 
Té com a objectiu treballar plegats per una 
educació d’èxit per a tots i totes. Basada en la 
participació, l’aprenentatge a través del diàleg, 
i la creació d’un clima inclusiu i igualitari.  

 

Biblioberta 

biblioberta@afafloresta.org  

Projecte destinat a obrir la biblioteca com a 
recurs a les famílies fora de l’horari lectiu.  

Galliner i Hort 

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

L’AFA “La Floresta” té representació en les 
següents estructures de barri i municipals. 

 Coordinadora d’AMPAs 

 FaPaC 

 Consell de Barri de les Planes 

 Consell de Barri de la Floresta 

 Comissió Educativa del Consell de Barri 

de la Floresta 

 El Senglar Cultural  

 Comissió de Garanties d’Admissions 

 

 comunicació@afafloresta.org 
Gestiona 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. 

Festes  

 

 

Comunicació 

Bricolatge 

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. 

Comissions de treball:  

Gestió de serveis:  

Participació al barri i 

municipi:  

festes@afafloresta.org  
Organitza les festes pròpies de la escola com ara 
el Carnestoltes, la Intercultural i festa de Final de 
curs. Organitza i dinamitza diferents tallers i 
activitats per a tota la família al Nadal i Sant Jordi. 
I per l’altre banda la comissió de festes de l’escola 
amb altres entitats culturals del Barri  organitzen i 
dinamitzen activitats com ara: Castanyada, 
Cavalcada de Reis...  
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