
 

Com	podeu	
contactar	amb	
nosaltres?
Desde l’Afa animen a totes les families de l’Escola a col.la-
borar, tant puntualment com de manera general.

Podeu contactar amb nosaltres:

• Presencialment: Dimecres de 16.30 a17.30h al Local de 
l’AFA.

• Al telèfon: 93 307 26 13 

• Al mail: poblenou.ampa@gmail.com

• O visitant el blog:
 https://ampapoblenou.wordpress.com/

• O el nostre Facebook: AFA Escola Poblenou

Us	esperem!
Estem treballant per tenir una millor comunicació per 
mail i poder evitar despeses de paper, mitjançant el Blog i 
les Xarxes Socials.



Qui sóm?
L’Afa poblenou és una associació sense ànim de lucre for-
mada per les famílies d’alumnes de l’Escola.
La nostra filosofia és ajudar a aconseguir  la millor quali-
tat de l’ensenyament dels nostres fills/es i una formació i 
educació inspirada en l’esforç personal, foment dels valors 
humans, la tolerància, la solidaritat, la democràcia, etc…

Què fem?
•	 Col.laboració	en	inversions	de	l’Escola:
 Per exemple aquest any hem participat en la compra de 

la pantalla digital que faltava a l’escola amb una apor-
tació de 500€ i cada any contractem l’autocar que por-
ta als alumnes al festival Dansa Ara, per un import de 
140€, entre d’altres coses.

 Cada any ens posem en contacte amb un fotògraf per 
dur a terme una sessió fotogràfica, i fem la mediació 
entre les famílies i el fotògraf per la compra dels àl-
bums de fotos.

 Ens encarreguem de gestionar i comprar el material  
fungible per la Ludoteca.

•	 Organització	de	les	Festes	tradicionals:
	 Halloween: aquest any i per segon consecutiu vam or-

ganitzar aquesta festa, amb molt d’èxit.
	 Nadal:	on el Rei Mag ens visita i fa un obsequi a Tots els 

nens de l’Escola.

	 Carnestoltes: festa a l’escola o parti-
cipació a la Rua que organitza la Co-
ordinadora d’Entitats del Poblenou.

	 Sant	 Jordi:	 venem roses i llibres i 
organitzem el Concurs Infantil de di-
buix de Sant Jordi.

	 Gran	Festa	de	Final	de	Curs	per aco-
miadar-nos tots plegats!

•	 Organització	de	 les	Activitats	Ex-
traescolars:

 Gestionem totes les activitats ex-
traescolars que es fan a l’Escola, 
com ara: futbol, Bàsquet, Nata-
ció, Patinatge, Ball i Teatre. També 
gestionem la acollida matinal, con-
juntament amb l’Escola i la Ludo-
teca de la tarda.

 Organitzem xerrades gratuïtes 
per als pares i mares de l’Escola, 
així com treballem perquè l’Escola 
pugui gaudir d’un Hort urbà, amb 
la construcció de Jarnideres amb 
material reciclat.

•	 Gestió	dels	llibres	de	text:
 Organitzem la venda de llibres de 

Text desde P3 fins a 2n curs, a par-
tir de 3er gestionem un projecte 
de reutilització de llibres, fins a 6è 
curs, on totes les famílies de l’Es-
cola poden col.laborar.


