AFA LA
QUITXALLA
Curs 2022-2023

Casi ja hem finalitzat aquest curs, i ara fent resum de tot l'any,
estem molt satisfetes de com s'ha gestionat. Com cada any
intentarem entre tots que l'any vinent sigui igual o millor.
L'Escola continua amb unes ganes enormes d' acompanyar els
nostres infants en aquesta etapa tant important i l’AFA, com
cada curs, serem al costat de l’escola i de les famílies pel que
necessitin.

Què és l'AFA?
És l'Associació de Famílies d’Alumnes de l'Escola
Bressol Municipal La Quitxalla de Gurb, que treballa
per millorar la qualitat educativa dels infants i el
funcionament de l'escola. És una entitat sense ànim
de lucre participada per pares i mares del centre.

Qui som?
Som 7 persones que estem al capdavant d’aquest òrgan:

Presidenta: Marta Falgueras
Secretària: Carlota Duran
Tresorera: Inma Cervilla

+

Vocals:
- Cristina Aumatell
- Cristina Molist
- Bea Candás
- Toni Arjona

Consell escolar:
- Cristina Molist
- Marta Falgueras

TASQUES:
Esdevé l'òrgan d'interlocució i mediació entre les famílies, el centre
educatiu i l'administració.
Administra els fons que aporten les famílies i les subencions rebudes,
per tal de:
Millorar equipaments pedagògics i infraestructurals.
Subvencionar i organitzar sortides i activitats.
Organitzar xerrades i col·loquis d'interès.

- Material / infraestructures per la llar.
Per tal d’ajudar a la llar, cada any l’AFA inverteix una quantitat significativa dels ingressos per
ampliar el material de la llar (càmera de fotos, equip de so, pàgina web,..)
- Material / Experimentacions.
Subministra material que sol·licita l’equip educatiu, tant per treballs manuals com per a les
experimentacions que es duen a terme al llarg del curs (playmòbil, material tardor, ...)
- Excursions / xerrades / tallers.
Subvenciona part del cost de les excursions, xerrades i tallers de les famílies sòcies (caminada, La Fageda,
tallers, xerrades, contes,,.)
- Col·laboració amb les festes tradicionals (Castanyada, Nadal i Reis, Sant Jordi, ...)
- FESTA FINAL DE CURS
S’organitzen diverses activitats dirigides als nens i nenes, esmorzar per a les famílies i orla.

Aquest any, la quota anual de l’AFA La Quitxalla
serà de 33€ anuals que es cobrarà pel banc durant
el primer trimestre, sempre i quan alguna família no
digui el contrari mitjançant també el nostre correu
electrònic.

BALANÇ CURS 2021-2022

PROGRAMACIÓ CURS ACTUAL:
ACTIVITATS PREVISTES

1r trimestre

Taller familiar

Body painting

Activitat

La Marató de les Joguines "Campanya de recollida de joguines" + Contaconte

Sortida familiar

Amb trenet pels volcans de la Garrotxa

Xerrada

Maneig d'infeccions als infants: Signes d'alarma i actuacions

Festa del patge

Un regal per a cada infant

Dit això, aquest curs tenim ganes de més. Tots sabem que hi hauran
canvis en la manera de programar i de fer les propostes però l'AFA
intentarà ser creativa perquè entre tots puguem treballar i viure en
una certa normalitat. Junts ho farem possible.

Recordeu que tenim oberts diferents grups de whatsapp:
Grup només informatiu, entre famílies i escola.
Grups de cada curs (I0, I1, I2)
Si algú de vosaltres encara no n’és membre només cal que
ens envieu un correu a afaquitxalla@gurb.net, amb el
vostre número de telèfon i us hi afegirem.

Us comuniquem també les diferents vies d'informació o contacte
per qualsevol dubte o suggeriment.
APP AJUNTAMENT GURB: AFA Quitxalla
GRUP WHATSAPP (compartit amb l'escola): Info. La Quitxalla
INSTAGRAM: afa_quitxalla
CORREU ELECTRÒNIC: afaquitxalla@gurb.net

Moltíssimes gràcies a tots i a totes per el vostre interès!!
Us animem també a formar part de l'AFA. Necessitem gent amb ganes, idees,
manetes, constructius, però sobretot volem PARES i MARES.
Per els nostres fills i filles, perquè és mereixen un futur millor i un present
brillant.
Us hi esperem!
Gràcies a totes les famílies!

AFA LA QUITXALLA DE GURB

