
QUI  SOM 
L’AFA Bogatell és l’Associació de Famílies de l’escola, que
treballa en benefici de l’alumnat, com a complement i
suport a la tasca educativa del centre. Treballa en
coordinació amb l’Equip Directiu i el Professorat amb
l’objectiu de facilitar la tasca docent i d'incidir
positivament en els resultats educatius dels nostres fills i
filles.

L’AFA gestiona totes les activitats i serveis que
transcorren fora de l’horari lectiu, des de les 7’30h del
matí, amb el servei d’acollida, fins a les 18’30h de la
tarda, amb les activitats extraescolars i l'acollida de
tarda, inclòs l’espai de migdia i el servei de menjador.

QUÈ FEM

En aquesta feina hi hem de participar tots els pares i
mares. Actualment som prop de 300 famílies
associades, que representen aproximadament 400
alumnes, és a dir, un 90% de tot l’alumnat. La quota
de soci és de 50 €.

COM HO FEM
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COM ENS ORGANITZEM

LES NOSTRES COMISSIONS
Comunicació.
Obres i manteniment.
Carnestoltes.
Menjador.
Convivència i famílies.
Extraescolars, acollides i casals.
Festes
Espais exteriors

T 'H I  UNE IXES?
Funcionament: 
Es convoca una reunió general cada mes amb la
participació de totes les comissions i dels membres de la
junta. Aquestes reunions estan obertes a tots els socis.
La junta es reuneix amb l’equip directiu de l’escola
una vegada al mes.
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Junta Directiva.
Reunions mensuals de famílies sòcies.
Assemblea general anual.
Delegats de curs. 
Consell Escolar.
Comissions.
Una persona s'encarrega de l'administració i gestió
diàries.
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ACOLL IDA I  CASALS
S'ofereixen serveis d'acollida abans de començar l'escola
i  després de les classes, tant per a usuaris fixos com
puntuals.
Acollida de matí: de 7:30 h a 9 h
Acollida de tarda: de 16:30 h a 18:30 h
També oferim casals de Nadal, Setmana Santa i estiu
(juliol i setmana anterior a l'inici de curs)

Durant la franja de migdia s'ofereixen activitats, les
quals estan organitzades pels monitors de Fundesplai
amb criteris pedagògics i educatius.
També s'ofereixen activitats extraescolars musicals a
càrrec de l'escola de música Àngels Casas (EMAC) i
Educació emocional. 

ESPAI  DE  MIGDIA

La comissió de menjador s'encarrega del seguiment i
coordinació d'aquest espai, que va a càrrec de Serunion,
amb un equip de 5 persones que es desplacen
diàriament per cuinar a les instal·lacions de l'escola.
S'ofereixen plats variats i una dieta equilibrada, i s'ha
desenvolupat un programa d'autonomia al menjador.

MENJADOR
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ACT IV ITATS EXTRAESCOLARS

ALGUNES IN IC IAT IVES
Coordinació amb altres AFA i xarxes: La Lileta del
Poblenou, Eixample Respira.
Xerrades dirigides a mares i pares: Escola de Famílies
Recursos per a compres de material.
Implantació de l'app de comunicació Dinantia.
Impuls a obres de millora al pati i dins l'escola.
Creació d'un gegantó: la Bella Ombra del pati d'infantil
Creació de la Bibliopati.
Recuperació d'extraescolars de música al migdia.
Berenar de tardor de benvinguda a Ed Infantil
Festa de fi de curs
Estades esportives
Rua de Carnaval del Poblenou.
Activitat de l'Oncle Buscall
Xocolatada solidària anual contra el càncer infantil.
Programa LECXIT de millora de la comprensió lectora.
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Esportives: Iniciació esportiva, Bàsquet, Futbol sala,
Natació, Patinatge, Hoquei patins, Taekwondo, Rítmica,
Patinatge en línia, Parkour.
Musicals: Instruments, Llenguatge musical, altres activitats
amb l'EMAC i guitarra en grup.
Altres: Anglès, Dansa, Còmic, Escacs, Jumping Clay, Teatre,
Robòtica, Programació, Circ, Ioga , Educació emocional.
Activitat extraescolar per a famílies de P3 (Pim, pam, pum)

S'ofereixen activitats per a alumnes des de P4    
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