
L’AFA (Associació de famílies d’Alumnes) té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels nostres 
infants, tot fomentant la comunicació i la participació de les famílies. Així mateix, l’AFA col·labora en les activitats educatives del centre, planifica 
i gestiona les activitats extraescolars, l’acollida matinal i de tarda d’infants, el servei de menjador, l’escola de famílies, etc.

QUINES FUNCIONS TÉ L’AFA?
› Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola.
› Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola.
› Representar les famílies al Consell Escolar i a les institucions educatives.
› Orientar les famílies sobre els seus drets i deures. 
› Fer propostes per a la formació de les famílies.
› Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola.
› Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida matinal i de tarda, les activitats extraescolars...

QUINS SERVEIS OFEREIX L'AFA?
Actualment l’AFA s’encarrega del servei de menjador, de l’acollida, de les activitats extraescolars, del casal d’estiu, d’organitzar les festes de les  
famílies de l’escola i de col·laborar amb les festes organitzades per l’escola, així com revisar la biblioteca i bibliopati i generar activitats al voltant 
de la diversitat, el gènere i els drets dels infants.

Tenim servei de secretària a l’escola els dilluns, dimarts, dijous i divendres 9:00 a 13:00 i dues tardes, dimecres i divendres de 15:00 a 17:00 
(932848484) i sempre que es necessiti al correu electrònic: ampa@balidirireixac.org

Les famílies poden col·laborar amb l’AFA de maneres molt diferents, tant participant de manera puntual com fent-se càrrec de manera estable 
d’alguna de les funcions que du a terme, formant part de la Junta o d’alguna de les seves comissions. 
L’AFA del Baldiri va canviar de Junta el passat setembre i està oberta a totes les aportacions, idees i suggeriments que li vulgueu fer arribar.
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COMISSIONS DE L’AFA

MENJADOR
La comissió de menjador fa un seguiment de la relació amb l’empresa que presta el servei de menjador a l’escola, està atenta a les incidències 
que hi pugui haver tant amb els menús com amb el monitoratge del menjador.

Servei de menjador escolar
Des de fa uns anys, l’opció triada per les famílies de l’escola ha estat tenir un servei de menjador que ofereixi als nostres infants un menú ela-
borat diàriament a la cuina de l’escola, utilitzant productes ecològics amb dietes elaborades per especialistes en nutrició i cuinades amb tot l’art 
necessari que la dieta mediterrània requereix, un menjar de qualitat i saludable que és la millor garantia per el perfecte creixement dels nostres 
infants.

En aquest sentit, la nostra cuina pren una orientació ecològica, de proximitat, natural i sostenible que implica el procés de producció i de consum 
i ajuda a la formació i educació dels nostres infants i joves. Un dels primers conceptes a tenir en compte és la utilització dels productes que con-
feccionen la cuina mediterrània i d’aquests, els productes locals, de temporada i provinents d’una producció ecològica.

Per què cuina ecològica? 
› Perquè són saludables i nutritius, saborosos, respecten el medi ambient i són segurs. 
› Perquè no utilitzen organismes modificats genèticament (transgènics) i han estat produïts sense pesticides ni adobs de síntesi química i no 
permeten forçar artificialment el creixement dels animals. 
› Perquè estan regulats estrictament per normatives europees i controlats per organismes degudament acreditats.
› Amb aquest procés el menjar dels nens i nenes és més equilibrat, saludable, variat i responsable. 
› Es varien els tipus de cocció, evitant al màxim els fregits, incrementant el consum de peix. 
› Es fomenten els hàbits alimentaris, de conducta i d’ocupació del temps de lleure.
› Un co pa la setmana fan un àpat completament vegetal.

Durant l’estona de migdia, realitzen diverses activitats. Els monitors i monitores de cada cicle, elaboren una programació trimestral tot tenint en 
compte, el centre d’interès en el qual treballen, així com les demandes i interessos de cadascun dels alumnes des de p3 fins a 6è. 
Realitzen un taller cada dues setmanes, i setmanalment fan jocs dirigits, joc lliure, dia de música i danses i dia de jornades esportives.
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 Preu servei menjador:
 › Setembre: 61€/mes
 › Octubre – Maig: 122€/mes
 › Juny: 61€/mes
 › Dia esporàdic: 6,80€

EXTRAESCOLARS
La comissió d’extraescolars és l’encarregada d’organitzar i fer el seguiment de les activitats extraescolars que s’ofereixen a l’alumnat de l’escola 
a través de l’AFA.
Les activitats que es desenvolupen aquest curs són les següents

ANGLÈS (Tea or Coffee School of English)
NATACIÓ (Club Natació Catalunya)
FUTBOL (Diver’s)
BÀSQUET (Fundació del Bàsquet Català)
TEATRE I CINEMA (ExpressaTeatre)
LLENGUATGE MUSICAL (Música Activa)
INSTRUMENT MUSICAL (Música Activa)
ROBÒTICA (Rockbotic)
DANSA (Ambclasse)
IOGA (Yoguitos)
Més informació al nostre web: www.baldirireixac.org

FESTES
S’encarrega d’organitzar les festes dels pares a l’escola. Carmanyolades (nadal i estiu) i paella, i de facilitar la participació de les famílies de 
l’AFA a les festes del nostre barri i ciutat (Santa Eulàlia, Rua de carnestoltes...).
A més a més col·labora amb l’escola per a l’organització de festes dels nens durant el curs (carnestoltes, Sant Jordi, final de curs, etc.)
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COMUNICACIÓ/LLOC WEB
És la comissió encarregada de renovar i mantenir el lloc web de l’AFA i de l’escola (en col·laboració amb la direcció i el professorat). 
Gestiona la comunicació amb els socis de l’AFA, s’encarrega de la gestió de les xarxes socials de l’AFA i facilita la comunicació a les altres co-
missions.

GÈNERE I COEDUCACIÓ
La comissió de gènere i coeducació organitza activitats educatives i xerrades tant per alumnes com per pares per a generar consciència de la 
igualtat de gènere amb la intenció d’eliminar qualsevol estigma i discriminació existent per aquest motiu.
Enguany la comissió dedica els seus esforços a l’educació sexoafectiva.

DIVERSITAT
Des de l’AFA del Baldiri hem volgut crear una nova Comissió d’inclusió i diversitat amb els objectius de fomentar la sensibilització dels infants, 
professorat i famílies en matèries d’interculturalitat i diversitats funcionals,  donar suport i fomentar la igualtat d’oportunitats de tots els infants i 
famílies, promoure la interculturalitat a l’escola, afavorint la inclusió i la igualtat de les diverses cultures que hi ha representades a l’escola i fo-
mentar el coneixement de les diverses cultures que conviuen en el territori i la ciutat on està ubicada l’escola.  

CASAL D’ESTIU i SETEMBRE
És la comissió encarregada de gestionar la relació amb l’empresa organitzadora del Casal i fer-ne un seguiment.

SERVEI D’ACOLLIDA
S’encarrega de la gestió i supervisió del servei d’acollida a l’escola.

 Actualment s’ofereix:
 Matí de 7:45h a 9:00h 
 Tarda de 16,30h a 18:00h
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 Preus del servei d’acollida:
 Matí 7:45h a 9:00h: 45€
 Matí 8h a 9h: 40€
 Tarda 40€
 Matí i tarda 55€
 Tarda (nens que alguns dies fan activitat , descontarem 2 euros per dia)
 Dies esporàdics 3€
 Germans: reducció del 50%



BIBLIOTECA/BIBLIOPATI
Nascuda al 2020, de la necessitat de generar un projecte de biblioteca al pati de l’escola. La comissió vetlla per oferir una bibliopati de qualitat 
cercant nous llibres educatius i lúdics amb perspectiva inclusiva, integradora, multicultural i coeducacora.

ECONÒMICA
La comissió econòmica va néixer l’any 2019 per la necessitat de fer una supervisió de la comptabilitat de l’AFA i donar suport a la secretaria de 
l’escola.

QUOTES AFA
Quota Soci AFA ANUAL (es paga al setembre)

 › 1r GERMÀ: 47€
 › 2n GERMÀ: 17€
 › 3r GERMÀ: 0€
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