
                                        
Què és l’AFA?    

- És l´Associació de Famílies d´Alumnes. 
- És una entitat sense ànims de lucre, finançada per les quotes rebudes pels socis i composada per les 
famílies que voluntàriament decideixen associar-se. 
- És una entitat imprescindible per a participar i reivindicar de forma col·lectiva la millora constant de l´Educació 
al Centre. 
- L´associació representa els nostres interessos i serveix d´interlocutor al Centre i al seu entorn per a tots els 
temes d´interès co.lectiu 

Què fem? 

La nostra missió és gestionar, finançar i promoure una sèrie d’activitats que són molt importants, com ara: 

• Donar suport a l’alumnat, a les famílies i al professorat en tot allò que fa referència a l’educació i al bon 
funcionament de l’escola. 

• Promoure la participació de les famílies a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el 
funcionament del centre, creant un espai que permeti als pares i a les mares reflexionar i opinar sobre el 
funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast general. 

• Atendre i canalitzar les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola, a través de 
les institucions escolars, el Consell, els delegats de curs i les comissions. 

• Gestionar el servei d’acollida i menjador, fer-ne un seguiment i vetllar per a que el servei de menjador 
compleixi amb els objectius de qualitat, 

• Gestionar i organitzar els serveis complementaris del centre com activitats extraescolars, hort, etc. 
• Adequar i millorar alguns equipaments de l’escola. 
• Administrar els recursos econòmics generats per l’Associació en benefici de tots els alumnes del centre. 
• Tramitar subvencions de l’Ajuntament i de la Generalitat, etc 
• Promoure la participació dels pares en el Consell Escolar. 
• Organitzar les festes de fi de curs i col·laborar en les que organitza l’escola com per exemple la 

castanyada, Sant Jordi, Nadal.  
• Fomentar la participació en les activitats proposades pel poble tals com la rua de Carnaval entre d’altres. 
• Organitzar xerrades de formació adreçada a pares i mares. 

Qui som? 

 
L’AFA està formada per una junta permanent i diferents comissions on la participació dels pares és 
imprescindible. El suport de tots els pares i mares és fonamental perquè l’associació sigui més sòlida i 
participativa 

Podeu formar part d’alguna comissió (menjador, biblioteca, festes, etc.), ser membre en representació de l’AFA 
al Consell Escolar o a d’altres entitats, col·laborar puntualment en els actes festius,i assistir a les assemblees  

Quines ventatges tinc de ser soci? 

• Descomptes en les matrícules de les activitats d´extraescolars. 
• Participar en les activitats organitzades per l´AFA (Nadal, festa fi de curs, etc…)  
• Dret d’assistència, participación i vot  a les assemblees de l’AFA. 
• Dret d’escollir i ser elegit membre de la Junta de l’AFA. 
• Quan els pares i mares s’impliquen a l’escola, els seus fills milloren la conducta i el rendiment. 
• És important per l’escola. Les escoles depenen cada cop més de la participació de les famílies. 
• Amb el pagament de les quotes corresponents, ajudaràs a desenvolupar totes les activitats de l’AFA i 

altres projectes que proposi l’escola. 
• Els socis són l’element essencial de l’AFA. 
• Poder utilitzar l’adreça electrònica:, junta@ampa11setembre.cat   per poder realitzar les consultes, 

queixes, dubtes  que considereu i atendre els vostres suggeriments. 



                                        
 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Amb la finalitat de gestionar els associats i el cobrament de la quota d'AFA, preguem ens 

retorneu aquesta butlleta degudament complimentada a junta@ampa11setembre.cat 

L'import de la quota és de 40€ per família, que serà carregat al compte a partir del mes de 

novembre. 

Agraïm la vostre col·laboració i us desitgem un bon inici de curs! 

 

OMPLIU SI US PLAU TOTS ELS CAMPS AMB LLETRES MAJUSCULES 

AFA Onze de Setembre 

En …........................................................................................, amb DNI.............................., 

telèfon de contacte ............................................ i e-mail .............................................................. 

com a pare/mare o tutor legal de 

 

l'alumne …....................................................................................................del curs....................... 

l'alumne …....................................................................................................del curs....................... 

l'alumne …....................................................................................................del curs....................... 

comunico que: 

SI / NO vull ser associat de l'AFA fins a nova ordre (ratllar el que NO procedeixi) 

I, per tant, autoritzo a l'AFA Onze de Setembre al càrrec de la quota anual de l’AFA, en el compte 

que detallo i del què en sóc titular fins a nova ordre. 

IBAN (Posar el IBAN complet – Dues lletres (normalment ES) i 22 números 

.......................................................................................................................................... 

 

 

Signatura …............................................ 

Protecció de Dades . En compliment del article 5 de la LOPD, l'informem que les dades recollides al formulari quedaran 

incloses en el fitxer LLISTAT D’ASSOCIATS el responsable del qual és l'AFA de l'escola 11 DE SETEMBRE, i seran 

tractades per la gestió de l'entitat I per la gestió econòmica de les activitats. Pot exercir el dret d'accés, rectificació, 

cancel·lació I oposició al seu tractament enviant un correu electrònic a junta@ampa11setembre.cat o bé presentant 

un escrit a la seu de l'AFA. 


