
Millorem l'escola

Les mares i els pares de l'alumnat de l'escola de les

Aigües som persones que treballem voluntàriament

per a tota la comunitat educativa construint
relacions entre les famílies per millorar la nostra

escola.

 

Atenem les inquietuds o iniciatives sorgides de la

nostra comunitat relacionades amb l’escola a través

de les institucions escolars, el Consell, els delegats i

delegades de curs i les comissions.

Participem

Les persones que integren l'AFA participem en la

presa de decisions de l'escola i ajudem les

famílies a afrontar els reptes que l'educació d'avui

dia planteja.

Organitzem i supervisem els serveis d'acollida
matinal i de tarda.

El menjador escolar i el temps de migdia estan

gestionats per l'escola i l'empresa Scolarest. Des de

la comissió de menjador en fem seguiment,

proposem millores i canalitzem els dubtes de les

famílies.

 

 

Dinamitzem

Dinamitzem i promovem la participació de les
famílies en el centre educatiu. També cooperem

en activitats educatives.

 

Organitzem les extraescolars per a l'alumnat i

les activitats extralaborals per a pares i mares.
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Compartim experiències

Preparem activitats familiars, com el sopar de
germanor, el berenar de benvinguda a P3, la

festa de final de curs... D'aquesta manera

generem lligams personals i intercanvis culturals i

gastronòmics. I, sobretot, ens ho passem molt
bé!

Ens organitzem per
comissions

Els integrants de la Junta de l'AFA ens reunim
un cop al mes per tal d’organitzar les tasques de

les diferents comissions.

 

Formar part d'una comissió és la manera idònia

d'implicar-se personalment en l'educació dels

infants.

 

En quina comissió vols
col·laborar?

Segur que en trobaràs una per poder aportar els

teus coneixements i les ganes d'ajudar a fer

crèixer l'escola.

Actualment, a l'escola de les Aigües hi ha les
següents comissions:
- Entorn escolar                 - Verda                      

- Menjador                          - Gènere i diversitat

- Festes sostenibles            - Extraescolars i casals

- Subvencions                     - Extralaborals i esport

- Socialització                     - Comunicació 

- Portes obertes
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