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Aquest butlletí informatiu editat per l’Afa Po-
blenou, neix de la voluntat de comunicar a 
les famílies de la nostra escola què fem al 
llarg del curs.

Ens agradaria transmetre la necessitat que 
té l’escola de tenir un Afa activa, perquè sen-
se ella totes les activitats i accions que recull 
aquest butlletí i moltes més, no existirien.

Son temps difícils els que 
ens toca viure, però les 
Festes de Nadal poden ser 
un parèntesi per recuperar 
la il·lusió i les ganes de 
continuar treballant perquè 
l’any vinent sigui millor.

Bones Festes!
Junta de l’Afa Poblenou

En aquesta edició l’Afa informa d’aquests temes:



 Què fa l’Afa per l’Escola?
Hi ha moltes famílies que, encara que són socis, 
no coneixen el treball que es desenvolupa des de 
l’Afa, per totes elles i per les que no són sòcies de 
l’Afa, us volem explicar, encara que sigui de forma 
molt resumida què fem.

Col·laboració en inversions de l’Escola:

● A l’any 2011 vam invertir 7.238€ en la 
renovació total de la ludoteca i el local 
de l’Afa, incloent l’equipament i l’equip 
informàtic.

● Compra d’equipament de bàsquet per 
un total de 360€.

● En el 2011 vam aportar 1.000€ per 
col·laborar en la compra de l’equip de 
so de l’escola.

● Cada any contractem l’autocar que 
porta als alumnes al festival Dansa 
Ara per un import de 140€.

● I aquest any hem participat en la com-
pra de la pantalla digital que faltava a 
l’escola amb una aportació de 500€.

● També, aquest any, es va aprovar a la 
Assemblea Ordinària del 15 d’octubre 
la compra d’un aparell d’aire condicio-
nat per la ludoteca.

Organització de les festes tradicionals:

● La Terrorífica festa de Halloween!

● L’Arribada de Sa Majestat el Rei Mel-
cior a l’Escola i a l’Escola Bressol 
Poblenou per recollir les cartes dels 
alumnes i repartir llaminadures.

● Festa de Carnestoltes a l’Escola o 
participació a la rua que organitza la 
Coordinadora d’Entitats del Poblenou.

● Sant Jordi, venda de roses i llibres. 
Organització del concurs infantil de di-
buix de Sant Jordi.

● Festa final de curs.

Les despeses de les últimes festes 
han estat:

• Halloween 2013: ..................397€
• Rei Mag 2013: .....................183€
• Carnestoltes 2013: ..............640€
• Festa final de curs 2012: ..1.600€
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Organització de les activitats extraescolars:

● Gestió de totes les activitats extraes-
colars: bàsquet, patinatge, gimnàstica 
rítmica, natació, taekwondo, anglès, 
acollida matinal i ludoteca.

● Promoció de les activitats organitzant 
jornades de portes obertes, distribuint 
circulars informatives, penjant els car-
tells informatius al panel de l’Afa situat 
a la entrada de l’escola i publicant a la 
web la informació.

Gestió dels llibres de text:

● Venda de llibres de text des de P3 fins 
a 2n curs.

● Gestió del projecte de reutilització de 
llibres de text des de 3r fins a 6è curs.

Organització de la sessió anual de fotos:

● Gestió entre el fotògraf i l’escola per 
dur a terme la sessió fotogràfica i me-
diació entre les famílies i el fotògraf 
per la compra dels àlbums de fotos.



Renovació de la Junta Directiva.
A la Assemblea General que es va celebrar al 
mes d’octubre d’enguany, es va escollir de for-
ma democràtica la nova Junta de l’Afa:

Presidenta: Nairoby Fernández
Vicepresidenta: Marga Bonet
Tresorera: Amanda Quesada
Secretària: Èlia Parrón
Vocals: Àngels Alonso, Anna Parés, 
Natacha García, Ana Moreno, Sílvia Rodrí-
guez, Maite Vidal i Anna Gresa.

Els delegats de curs.
El projecte va nàixer de la necessitat de 
vincular a les famílies amb les activitats de 
l’escola.

És una iniciativa de l’escola amb el suport 
de l’Afa. Consisteix en la designació de 2 
delegats (mares i/o pares) de cada curs en-
carregat de comunicar a l’escola i a l’Afa les 
opinions de les famílies.

Els delegats són:

P-3: Karina Leonardi i María Guerra
P-4: Eleonora Sambiagioi Daniela Gragnoli
P-5: Marina Álvarez i Yolanda Martín
1r: Susana Esteve
2n: Nury Renteria
3r: Yolanda Martín
4t: Mª Teresa Bailón i Karina Leonardi
5è: Laura Castañer i Belén Fayas
6è: Montserrat Soria i Andrea Taboada

Desprès de les vacances de Nadal, l’Escola 
i l’Afa convocaran una reunió amb tots els 
delegats per a que cada part exposi els 
seus temes d’interès.

Notícies
COLÓNIES: aquest any, de forma extraor-
dinària, l’escola organitza les colònies per tots 
els cursos. No deixeu passar aquesta oportu-
nitat de gaudir de l’experiència de conviure du-
rant dos dies en la natura amb els companys i 
companyes.

CARNESTOLTES: Per intentar el màxim de 
participació de les famílies, aquest any farem 
una festa a l’escola en lloc de participar a la rua 
del Poblenou. Desprès de Nadal començarem 
a fer la preparació de les activitats.


