
Si creus que l’educació dels nostres infants
és una responsabilitat compartida,

t’interessa l’AFA!

@ampa_carlitafacarlit ampacarlit@hotmail.com www.afacarlit.cat

Coneix l’AFA
L'AFA de l'escola Carlit és una entitat sense ànim de lucre, formada per les famílies de l'escola, que vetlla per la qualitat 
del sistema educatiu públic mitjançant el diàleg i la col·laboració amb tota la comunitat educativa.

Tingues un paper actiu en el projecte educatiu dels teus fills/filles. La quota de sòci/a és de 54€/família cada curs. 
L'Afa és un projecte col·leciu on sempre hi calen noves incorporacions. Pots participar-hi de moltes maneres, segons 
el temps que vulguis i puguis dedicar-hi. Et convidem a assistir a les assemblees periòdiques, a les reunions de comis-
sions, a formar part d’alguna d’elles o simplement com a voluntari puntual!
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Què fa l’AFA?
· Gestiona el servei d’acollida del matí, de 7:45h a 9h
  Preu sòcies setembre i juny 14,50€, d'octubre a maig 28,75€. Dia esporàdic 3,30€
· Gestiona el servei de menjador (cuina pròpia),  amb coordinació amb l’escola. 
Actualment ho porta l’empresa Arcasa-Fundació Pere Tarrés.  Preu per dia real a 6,33€. Dia esporàdic 6,96€
· Organitza i fa el seguiment de les extraescolars : anglès, costura, tecnologia creativa, jumping clay, còmic, piscina, 
guitarra, bateria, percussió, servei de logopèdia. I amb l’Associació Esportiva Eixample (AEE) s’ofereixen també les 
activitats de: escacs, joc i esport, iniciació esportiva, sentir i crear, patinatge,  futbol sala, bàsquet, voleibol, arts 
marcials, mou-te ballant, aerodance, gimnàstica esportiva, jocs de taula.
· També en col·laboració amb  l’AEE s’organitza el casal d’estiu: juny, juliol i setembre. 
Amb acollida matinal de 8h a 9h gratuïta. Horaris de 9h a 16:30h 135€/setmana, de 9h a 13h 75€/setmana
· Atén i canalitza les inquietuds o iniciatives de les famílies relacionades amb l’escola.
· A través de les seves comissions organitza activitats com la festa de Benvinguda a P3 o activitas per St Jordi.
· Promou les connexions entre les famílies, les altres escoles públiques i, en definitiva, amb tota la comunitat educa-
tiva. Des de la Comissió entorns escolars ens hem adherit als moviments Eixample Respira i Revolta Escolar. I amb la 
comissió fem xarxa estem adherides a Coordinadora AFAs Eixample Dreta.

Les nostres
comissions:

afaCarlit


