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Sant Celoni, 18 setembre 2018 
Hola Famílies,  

Ahir dilluns vàrem tenir reunió de la Junta de l’AFA. La junta de l’AFA la formen pares i mares 
que representen les comissions

Parlem de les necessitats que tenim com a pares/mares/famílies en relació a l’escola, muntem 
els serveis que oferim (bon dia, menjador, extraescolars, casal d’estiu, …), organitzem les 
festes que celebrem a l’escola i fora de l’escola (Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, 
Festa de final de curs, …) i un munt de coses més que podeu ampliar al 

 (una persona per a cada comissió: Menjador, Extraescolars, 
Equipament, Festes, Comunicació, Transport, etc.) conjuntament amb el secretari, la tresorera 
i presidenta. 

web de l’AFA.

Les reunions són obertes a tots els socis de l’AFA i ens reunim un cop al mes normalment a cap 
al vespre.  

  

La junta es renova anualment a l’assemblea, que és l’òrgan de govern de l’AFA. Us avancem 
que l’assemblea de socis serà el dissabte 20 d’octubre a les 11h a l’escola. Farem un 
Vermut Assemblea i comptem amb tu!  Apunta-t’ho a l’agenda  

Dilluns es va proposar i decidir que l’AFA pagarà un servei de cangur durant les 
reunions d’inici de curs que es celebren aquests dies, perquè és molt important que 
hi assistiu i en tragueu el màxim partit. 

Aquesta decisió ens va costar una mica de prendre donat que actualment tenim pocs diners. A 
l’Assemblea us ho explicarem més detingudament, però bàsicament és que tenim pendent 
rebre els diners de les dues subvencions que hem demanat a l’Ajuntament.  

Ens agradaria que ens comentéssiu si fareu servir aquest servei de cangur. Ens podeu enviar un 
correu electrònic o comentar-ho als vostres grups de whatsapp (farem un recordatori el dia 
abans).  

En breu us anunciarem la data de la propera junta, estigueu atentes als nostres canals:  

 
 http://afa.solerdevilardell.cat/   

 https://www.facebook.com/afasolerdevilardell  

 https://twitter.com/AfaSoler 

 https://www.instagram.com/afasolerdevilardell/ 
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