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Què és l’AFA i com s’organitza?
L’Associació Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Anxaneta és l’entitat a través de
la qual ens organitzem les famílies de l’Anxaneta de forma voluntària per
participar en la vida i el funcionament de l’escola, i a la vegada organitzar i
gestionar els serveis que complementen i reforcen l’acció educativa del
centre.

L’AFA és el punt de trobada de les famílies de l’escola que volen participar
activament en la vida de l’escola.

L’AFA és el principal interlocutor que tenen els mestres i l’equip directiu de
l’escola per tractar i discutir temes que afecten de forma general a tot el
conjunt de les famílies.

L’AFA és una entitat representativa de tots els seus socis/es i en defensa
els seus interessos davant dels principals òrgans de gestió i direcció del
centre.

L’AFA ajuda l’escola en el seu manteniment, donant suport i col·laborant
en la seva millora.

Quines són les comissions de l’AFA?
L’AFA s’organitza en diverses comissions obertes a la participació de tots
els seus socis/es. En destaquen:

▪ Comissió de festes (inclou Carnestoltes)
▪ Comissió de gegants
▪ Comissió de menjador i extraescolars
▪ Comissió de difusió i comunicació (web i xarxes socials)
▪ Comissió escola verda

Sota la coordinació de l’AFA es troben:
El Casal d’Estiu, el Casal de Nadal, els casalets (Setmana Santa, juny i
setembre), els serveis alternatius als dies de lliure disposició (festius) i les
activitats extraescolars que porten a terme Macedònia.

El menjador amb cuina pròpia que dirigeix Macedònia.

Altres activitats que porta a terme l’AFA:
Suport i ajuda a l’escola: compra de material educatiu, millora i renovació
de les instal·lacions, fons per a ajudes socials...

Cessió i control del pati de l’escola i el material (taules/cadires) per a la
celebració d’aniversaris d’alumnes que ho sol·liciten.

Comunicació d’informació a les famílies mitjançant les xarxes socials,
web i correu electrònic. Important: Per rebre les comunicacions cal
inscriure’s al formulari que hi ha a la web.

Celebració de la Festa de Benvinguda, la de Final de curs i altres festes
relacionades amb la comunitat educativa, com ara la Intercultural. Regals
institucionals als pares que deixen l’escola.

Algunes fites i actuacions:
Premi a la millor comparsa a la Rua de Carnestoltes del 2019 i 2017, i
segon  premi el 2018.

Programa de reutilització dels llibres escolars.

Adquisició, junt amb l’escola, de 20 ordinadors per a les aules.

Projecte Pati: Renovació i millora dels patis.

Aportacions extraordinàries de material d’higiene per prevenció COVID19.

Obsequi anual de la samarreta Anxaneta a tots els alumnes


