


Per què l’afa?
L'afa és l’associació de famílies
d’alumnes de l’escola.

És la millor eina per a participar en el
projecte educatiu de l’escola dels
nostres fills i filles.

I sense ella, l’escola no podria tirar
endavant molts dels projectes que es
duen a terme.



Els nostres objectius principals son:

1 Fomentar
la participació dins 
l’escola, de mares i 
pares, durant els 
anys que els nostres 
fills i filles s’hi 
estiguin formant.

2  Participar
en el Projecte 
Educatiu de 
l'escola 
mitjançant el 
Consell Escolar.

Aquesta és una associació sense ànim de lucre i és fonamental 
la participació de tothom per assolir tots aquets objectius.

3 Complementar
la tasca pedagògica 
del centre amb 
serveis i activitats 
extraescolars.

4 Col·laborar
econòmicament amb 
l'escola per tal d'avançar 
en la millora dels 
recursos pedagògics i/o 
en les activitats 
extraescolars.

5 Donar 
suport
i col·laborar amb 
les activitats que 
duu a terme la 
pròpia Escola.

Objectius de l’afa?





Hi ha una Junta que representa l'associació, i a més hi figuren 
representants de les diferents activitats i àmbits on l'Afa hi és present:

1. Representació de cada curs
2. Representació al consell escolar
3. Activitats extraescolars
4. Altres activitats relacionades
5. Relacions externes

La Junta de l’Afa (representació de totes les famílies de l’escola) és la 
veu davant el Consell Escolar, i la via per a presentar les propostes 
sortides de les diferents reunions que duem a terme al llarg del curs 
escolar.
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CALENDARI DE REUNIONS

quan ens trobem?



qui ens trobem?
● Responsable de cada tema que es tracta

● Representants de curs

● Junta de l’AFA i tot aquell que vulgui participar en els temes que

es presenten o hagi proposat quelcom



- enviar proposta a l’afa per email

- el tema s’afegirà a l’ordre del dia de la junta

següent

- la proposta la presentarà en junta la persona

interessada

com portar una proposta?



què fem?



Col·laborant activament en el desenvolupament de projectes per poder
assolir amb èxit els objectius que ens fixem cada any, o agafant la
responsabilitat de conduir alguna de les tasques que periòdicament o
puntualment cal dur a terme durant el curs:

Representant
de curs 

Coordinació
del Servei d’acollida 
pels matins, tardes o 
Del Casal d’estiu

Coordinació
d’una activitat extraescolar: 
Teatre, Música, Piscina, 
…

Secretaria
de l’Afa

Blog Ampa
informatiu

Coordinació
Festa de Reis 

Participació
Olimpíades

Participació
Reciclatge de llibres 

Coordinació
Colònies familiars 

Acompanyant
De les sortides escolars com a 
recolzament dels professors 

Relacions externes
IMEB, Ajuntament, FAPAC, 

Coordinació
Festa fi de curs,
Alumnes 5è i 6è 

Coordinació
Sopar d’estiu 

i tú, què pots fer?



Per a poder participar des de tots els nivells, cada curs té assignada una
funció diferent dintre de les diferents activitats que porta a terme l’afa:

què li toca fer al meu curs?

P3

P4

P5

1r

Gaudir de l’escola

Secretaria ampa

Festa de reis

Casal d’estiu

Comissió de festes 
escolars
Reciclatge de llibres

Sortides escolars
Preparar sopar estiu

Colònies en família
Olimpíades

Festa fi de curs

Bar de festa fi de curs

6é

5é

4t

3r

2n





Aquestes activitats es realitzen al llarg

de 8 mesos (octubre - maig), excepte 

música i piscina (octubre - juny) i es 

duen a terme sempre i quan el nombre 

d’inscrits sigui el mínim fixat per a 

cadascuna de les activitats.







Es realitza al llarg de tot el curs (setembre-juny) per 
cobrir la franja horària de 8 a 9 hores.
També oferim el SAT (Servei Acollida de Tarda) que 
cobreix la franja horària de 16’30h fins a les 17h.

servei d’acollida pels matins
i tardes, consergeria i ludoteca

Durant el mes de juny per cobrir la franja horària de 
15h a 17h hores de la jornada compactada de 
l’escola s’ofereix el servei de ludoteca.

Aquest servei vetlla pel bon funcionament de la franja 
extraescolar. 

S’encarrega de les entrades i sortides i de gestionar 
qualsevol incidència ocasionada en el transcurs de  les 
activitats.



Es realitza al mesos de juny i juliol un cop acabat
el curs. 
Es un Casal obert al barri, coordinat per l’afa i 
està dirigit per l’entitat que millor s'adapti a les 
nostres necessitats.

Cursos responsables de la coordinació i 

organització: 1r. 

casal d’estiu





Cursos responsables de la coordinació 
i organització:  P5 (amb col·laboració de P3 i P4) 

Una de les festes més popular de l’escola on hi 
participa tota la família: pares i mares, avis, oncles... 
i, especialment els més menuts.
El lliurament de la carta, el pica-pica, el concurs de 
pastissos i l’animació infantil, fan d’aquesta tarda a 
l’escola, una tarda molt i molt especial.

festa de reis



Ja fa més de vint anys que l’Escola Casas celebra les
seves jornades olímpiques.
En un recinte esportiu, amb pista reglamentària
d’atletisme, Primer a l’estadi Serrahima de Montjjuïc,
després a la zona esportiva de Can Dragó i actualment a
la Marbella.
I, com cada any, un esperit festiu impregna el recinte i
l’ànim dels participants i espectadors: la competitivitat es
deixa de banda per donar pas a l’alegria de retrobar-se un
any més per compartir un dia d’esport i de expectació pel
que esdevindrà per part dels petits i no tant petits atletes.
La participació directa de mares i pares a peu de pista,
encara fa més emocionant aquest esdeveniment.

Curs responsable de la coordinació 
amb l’escola: 4rt

les olimpíades



De les Colònies cal destacar allò més important i millor: la convivència de nenes, nens, mares i pares de l’escola en un 
entorn diferent a l’habitual I amb la tranquil·litat i el temps al nostre favor. Tant se val on anem i què fem, si plou o fa sol: 
allò realment important és aquesta convivència, les relacions i els lligams que podem establir tant els adults com els 
nostres fills amb tots els companys de l'escola.També destacar l’equip de gent que munta les Colònies (recerca de la 
casa, organització, preparació dels jocs de nit, etc.) mentre la resta ens dediquem a disfrutar-ho i, que fan que les 
colònies tirin endavant.

les colònies familiars

Cursos responsables de la coordinació i 
organització: 4t



Cada juny fem el sopar de mares i pares al 
fantàstic pati de l’escola. Sempre amb èxit
d’assistents. 
Gaudim d’un àpat, bona música i un bon ambient 
que predisposa a ballar.
L’esforç i dedicació (que ho fem entre tots) per muntar
aquest sopar fa que ja sigui una referència. 
Animem a tothom perquè aquest sopar continuï
sent un èxit.

el sopar d’estiu

Cursos responsables de la coordinació i 
organització: 2n. 



Al finalitzar cada curs, s’organitza des
de l’escola i des de l’Afa, una festa de
comiat per als alumnes de 6è.
Hi participa tothom, mestres, pares, mares i
alumnes de tots els cursos i, és un moment
molt especial i emotiu per a tots aquells i
aquelles que han passat tants anys a la
nostra escola. Un dia molt especial on els
protagonistes són els alumnes de 6è.

Cursos responsables de la coordinació 
i organització: 5è i 6è

festa de comiat
dels alumnes de 6è



Activitats pedagògiques i 
informatives



Curs responsable de la coordinació
i organització: 3r.

reciclatge de llibres
Des de 2003 que es va posar en marxa aquesta activitat, es
reutilitzen llibres de text.

Aquest fet acompleix amb la idea de l’aprofitament del llibre i 
també amb el foment del respecte envers ell, sempre tenint
en compte que es considera una peça imprescindible per 
aprendre.

Des de l’afa animem els pares i mestres a difondre aquesta
idea entre els nens/es perquè l’operació pugui ser viable. 
Reciclar els llibre suposa també un bon estalvi per a les famílies
que han de pagar una quota anual per garantir la seva
conservació. Aquesta quota es veu reduïda gràcies a l’aportació
anual que fa l’ampa.



Amb l’objectiu de complementar l’educació dels nostres
fills i filles, des de l’afa i d’acord amb l’escola i la seva línia
educativa, organitzem un seguit de xerrades on rebem a
professionals de diferents disciplines de l’àmbit pedagògic
i educatiu i, que ens aporten coneixements i elements de
debat sobre temes que a tots en interessen:
- l’educació en valors
- el comerç just
- l’educació emocional
- l’adolescència
- ...

Xerrades 



El suro virtual de l’afa

En aquest suport digital de comunicació de l’Afa

hi trobareu sempre i des de qualsevol lloc la 

informació sempre actualitzada referent a les 

activitats, esdeveniments, notícies i comunicats

sobre l’escola i sobre la nostra associació. 

Conecteu a: 
http://ampaescolacasas.wordpress.com



Tenim cura de la preservació del patrimoni de 

l’escola amb l’elaboració d’informes i reunions amb

l’IMEB i responsables de la seu de districte de 

l’Ajuntament.

També participem periòdicament en relacions 

externes:

FAPAEM (Federació de les APA d'Escoles 

Municipals) 

FAPAC (Federació de les AMPA de Catalunya) 

CEM (Consell Escolar Municipal) 

relacions externes








