CURS 2021/22
Què és l’AFA
L’Associació de Famílies de l’Escola Eiximenis de Girona és una
entitat sense ànim de lucre que agrupa les famílies de la nostra
escola. La missió de l’AFA és contribuir a l’educació integral que reben
els nostres fills i filles a l’escola, col·laborant amb els diversos sectors
de la comunitat educativa.

Els nostres objectius


Promoure la participació i col·laboració de les famílies en les
activitats de la comunitat escolar i en la gestió del centre.



Fomentar el diàleg dels pares i mares amb els diferents estaments
de l’escola per incentivar la formació integral dels nostres fills i
filles.



Col·laborar en el manteniment i promoció de les activitats escolars
i extraescolars per fer més eficaç la tasca de l’escola.



Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural,
econòmic laboral de l’entorn.



Vehicular les inquietuds i objectius que manifestin les famílies
referents al funcionament i millora de l’ensenyament.



Promoure activitats de formació i orientació tant des del vessant
cultural com de responsabilització en l’educació familiar.



Organitzar activitats d’esbarjo i lúdiques per a tota la comunitat
escolar.



Sol·licitar als organismes públics pertinents la millora de les
condicions materials i humanes de l’escola.
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Qui forma l’AFA


El conjunt de pares, mares i/o tutors i/o tutores inscrits/es a
l’associació.



L’associació està regida per una junta legalment constituïda que
gestiona els serveis de l’AFA.

Estructura de l’AFA
La junta és el motor de l’AFA. Les mares i pares que la composen
garanteixen la bona gestió i el seguiment dels serveis, projectes,
activitats i recursos propis de l’AFA. Es reuneix unes 5/6 vegades
durant el curs escolar. En aquesta reunió es prenen les decisions que
afecten directament el funcionament i serveis de l’AFA.
La junta està formada per la junta directiva, les comissions i els
delegats de curs.

L’atenció als pares i mares de l’Escola
L’AFA disposa d’un servei de Secretaria per atendre les famílies: és
una persona que us atendrà a la Consergeria de l’Escola.
Podeu consultar l’horari a la pàgina web www.afaeiximenis.cat.
El canal de comunicació de l’AFA amb les famílies és el web
(www.afaeiximenis.cat), a través del sistema de gestió AMPASOFT i el
correu electrònic (info@afaeiximenis.cat)
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La nostra eina de gestió: AMPASOFT
AMPASOFT és el sistema de gestió de dades i tràmits pels serveis de
l’AMPA que vam estrenar el curs 2018/2019 amb la idea d’agilitzar les
gestions i poder-les fer a cop de click i també, des del nostre
compromís amb la sostenibilitat, anar desterrant el paper en el dia a
dia de l’associació.

MOLT IMPORTANT!:
Aquesta eina serveix tant per als socis com pels que no ho són. La
intenció és que totes les famílies hi estiguin registrades. Cal destacar
que els que no siguin associats només podran accedir a serveis bàsics
(per exemple el servei de menjador) o altres serveis a un preu
diferent del dels associats (per exemple la compra de bates,
samarretes i xandalls, la compra de llibres o la inscripció a
extraescolars). Els socis, en canvi, podran accedir a tots els serveis
que ofereix l’AFA i a preus especials.
Per poder funcionar a través de l’AMPASOFT i QUE US POGUEM
ENVIAR TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS QUE
OFERIM

us

hi

heu

de

registrar.

Aneu

a

https://ampaeiximenis.ampasoft.net i allà hi trobareu tota
l’explicació per donar-vos d’alta i començar a operar.

Com fer-se soci de l’AFA
Un cop accediu a l’AMPASOFT, heu de marcar la casella “soci”. Un cop
validat el vostre registre, des de l’AFA us passarem un càrrec al banc
corresponent a la quota que us pertoqui:
 50€ per famílies amb 1 nen registrat.
 100€ per famílies amb 2 o més nens registrats.
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Quins serveis ofereix l’AFA:

Acollida Matinal


El Servei d’Acollida Matinal ofereix als alumnes, des del primer dia
de curs, la possibilitat d’entrar a l’escola a partir de les 7:45h i
estar-s’hi, en companyia d’un o dos monitors (en funció del
nombre d’alumnes inscrits), fins a l’hora d’entrar a classe a les
9:00h.



És un servei que es contracta a través de l'AMPASOFT. Per tant,
totes les famílies que vulguin utilitzar l'acollida han d'estar
registrades i les que són sòcies de l'AFA gaudiran d'un millor preu.

Es poden escollir entre 4 tipus de serveis:


Servei d'acollida fixe: es contracta el servei una sola vegada i es
cobrarà per rebut bancari cada mes.
Preu soci: 37€/mes. Preu no soci: 55,50€/mes.



Servei d'acollida eventual per 1 mes: es contracta cada mes
que es vulgui utilitzar. El període per a contractar-lo sempre serà
una setmana abans de començar el mes, fins a 11 dies abans
d'acabar el mes. Aquest servei es pot consumir durant un mes
natural, per tant si contracteu el servei d'acollida pel mes
d'octubre el podreu utilitzar durant tot el mes d'octubre i només
durant aquell mes. És un servei de pagament únic i per tant, el
podeu comprar a la botiga virtual de l’AMPASOFT i pagar-lo amb
targeta bancària.
Preu soci: 40€. Preu no soci: 60€.
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Servei d'acollida eventual per talonari de 10 tiquets: es
contracta cada vegada que el necessiteu. Els talonaris s'hauran de
recollir, havent fet el pagament, a Secretaria. Per tant, tingueu en
compte els horaris de Secretaria. El servei es pot contractar
qualsevol dia de curs i consumir-lo durant tot el curs sense avís
d'assistència. És un servei de pagament únic i per tant, el podeu
comprar a la botiga virtual de l’AMPASOFT i pagar-lo amb targeta
bancària.
Preu soci: 36€. Preu no soci: 54€.



Servei d'acollida eventual per talonari de 20 tiquets: té el
mateix funcionament que el cas anterior.
Preu soci: 72€. Preu no soci: 108€.



En el cas dels talonaris és requisit indispensable el lliurament del
tiquet a la persona responsable del servei en el moment de deixar
l’infant, ja que no s’admetrà cap alumne sense el lliurament del
val.

Responsable servei: Comissió d’Acollida

Menjador
El menjador escolar forma part del projecte educatiu del centre i, per
tant, s’organitza de forma coordinada amb la direcció de l’escola.


Fem una aposta per l’alimentació saludable i els bons hàbits
alimentaris, d’acord amb les directrius del Departament d’Educació
i de Salut de la Generalitat.



És un servei que ofereix l’AFA a tots els nens i nenes que vulguin
quedar-se a dinar a l’Escola, siguin o no socis de l’AFA.
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La comissió la formen pares, mares i tutors que es coordinen i
treballen per gestionar tot el que és necessari durant les hores NO
lectives del migdia (excepte les extraescolars).



El servei el gestiona l’empresa CAPGIR aportant el menú diari
elaborat per una nutricionista i apostant per productes de
proximitat.



Si el vostre fill/filla té algun problema de restriccions alimentàries
ho heu d’informar al centre i també ho heu d’indicar en el registre
de l’AMPASOFT en l’apartat indicat.



Si el vostre fill/filla no menja carn per motius culturals ho heu
d’informar al centre (que us demanarà que ompliu un formulari) i
també ho podeu indicar en el registre de l’AMPASOFT en l’apartat
“d’observacions”.



L’AFA també ofereix un servei d’aula d’estudi vigilada per un
monitor per els alumnes que vulguin tenir un espai de treball
durant l’estona lliure de migdia a partir de 3r.



Hi ha una normativa de comportament a menjador que teniu
detallada a la web de l’AFA. També hi trobareu la normativa per si
hi ha algun rebut impagat.



Podeu fer una inscripció com a usuari fixe (a partir de 3 cops per
setmana) o usuari eventual.



Preu: 5’50€/dia per usuari fixe o 6’05€/dia per usuari
eventual.



Es cobrarà mensualment per rebut bancari.



Si voleu apuntar el vostre fill/filla al menjador heu d’omplir el full
d’inscripció que us donarà la mestra el primer dia de curs.

Responsable: Comissió Menjador
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Pati


La Comissió de Pati s’encarrega de coordinar propostes i dotar de
recursos per dinamitzar l’oci i el lleure al pati de l’Escola.



La seva feina es coordina amb les mestres de l’escola i la comissió
de menjador. També escolta i atén, si s’escau, les demandes del
monitoratge.

Responsable: Comissió de Pati

Extraescolars i Casalets
La Comissió d’Extraescolars organitza les activitats lúdiques que es
fan fora de l’horari lectiu (tant de migdia com de tarda).


La idea és oferir a tots els nens i nenes de l’escola un ampli ventall
d’activitats de lleure que els permetin desenvolupar-se com a
persones.



A finals de juny es lliura a les famílies la informació per inscriure’s
a les activitats que triïn i es formalitza la matrícula a través de
l’AMPASOFT. A facilita un dossier amb tota l’oferta d’extraescolars
del curs i com fer la inscripció.



La comissió també organitza casalets durant alguns dels períodes
de vacances escolars, alguns en col·laboració amb l’Escola Verd o
l’Escola Joan Bruguera.

Responsable: Comissió d’Extraescolars i Casalets
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LLibres i Material Escolar


El curs 2003-2004 vam crear el Projecte de Reutilització dels
LLibres de text en col.laboració amb l’escola. Amb aquesta
iniciativa, els llibres poden ser aprofitats al llarg d’un període de,
com a mínim, 4 anys.



La idea és contribuir a educar els nostres fills i filles en la
reutilització de les coses i el respecte pels llibres, que els nostres
fills aprenguin a tenir cura del material escolar i aconseguir que els
llibres siguin econòmicament més assequibles per a les famílies, ja
que només se’n compren alguns de nous.



L’alta participació en el projecte de reutilització de llibres fa que el
descompte en els llibres reutilitzats arribi al 65%.



Cada any els alumnes fan la sol·licitud dels llibres que necessiten i
el primer dia de curs se’ls troben a l’aula ja preparats amb el seu
nom. És un paquet de llibres

(nous i reciclats) que han de

retornar a final d’any a l’AFA.


En el cas que un nen malmeti/perdi un llibre sense causa
justificada l’haurà de repostar.



La compra de llibres es fa a través del sistema de gestió
AMPASOFT: A finals del mes de juny o principis de juliol rebreu un
correu de la comissió de llibres amb el període de venda i una guia
per la compra. Aquest curs 2021/2022 els alumnes de P3 no
han de comprar llibres, només material escolar.



La compra de llibres és un servei de pagament únic i, per tant, els
podeu adquirir a la botiga virtual de l’AMPASOFT i pagar-los amb
targeta bancària.
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Per comprar els llibres amb aquest sistema cal tenir al corrent el
pagament de la quota de l’AFA.



Teniu més informació sobre el projecte a la web de l’AFA.

Pel que fa al material escolar, l’AFA ofereix a les famílies que hi
estiguin interessades, la possibilitat de comprar-lo a “Neus Paper”
(llibreria del barri). Amb aquesta opció us podeu assegurar que
tindreu tot el material necessari i a un preu competitiu. Les famílies
que no hi estigueu interessades podeu comprar el material pel vostre
compte, segons llistat que se us proporcionarà. El primer dia d’escola
cal que els alumnes portin el material. No cal portar el material
marcat de casa ja que, si cal, es farà a l’aula
Responsable: Comissió de Llibres

Roba
Des de l’AFA també gestionem la compra, emmagatzematge, venda i
distribució de les bates, samarretes i els xandalls de l’Escola.


El xandall i les samarretes són obligatòries per a TOTS els alumnes
del centre. Actualment la bata només és obligatòria pels d’infantil
(P3-P4-P5)



Hi ha 3 períodes de compra al llarg de l’any: Cada període consta
de 3 setmanes per fer la compra i pagar-la via AMPASOFT i una
setmana per recollir la roba en horari de Secretaria.



Aquest servei és de pagament únic i, per tant, el podeu realitzar a
la botiga virtual de l’AMPASOFT durant període de compra i pagarlo amb targeta bancària.
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Hi ha el següent material:
-

Xandall sencer (pantaló i jaqueta): 39€ (soci)/ 58’50€(no
soci).



-

Jaqueta: 23€ (soci)/34’50€(no soci)

-

Pantaló: 18€(soci)/27’00€(no soci)

-

Samarreta màniga curta: 6’50€(soci)/10€(no soci)

-

Samarreta màniga llarga: 8€(soci)/12€(no soci)

-

Bata: 13€(soci)/19€(no soci)

També

podeu

consultar

els

preus

al

web

de

l’AFA:

www.afaeiximenis.cat
Responsable: Comissió de Roba

Digitalització / Comunicació


Comissió nascuda arran del confinament i després de constatar la
necessitat de donar suport a l‘equip directiu i de mestres en tot el
procés de digitalització. L’objectiu és oferir assessorament i
formació per anar incorporant eines d’aprenentatge digital en el
dia a dia de l’aula.



Aquesta comissió també té per objectiu gestionar la pàgina web de
l’AFA i les xarxes de comunicació amb els socis i sòcies.

Festes


Des de l’AFA també organitzem esdeveniments festius com la
Festa Major de l’escola (a principis de juny), la Quina de Nadal, la
Castanyada, sortides i altres activitats de caràcter lúdic. La idea és
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dinamitzar la vessant lúdica de l’escola i contribuir a generar un
bon clima de convivència entre les famílies i l’escola.


La Comissió de Festes dóna suport a altres iniciatives, com
activitats destinades a recollir fons per al viatge de fi de curs de 6è
i activitats que s’organitzin des de l’escola, entre d’altres.



Ha de recollir informació de proveïdors i activitats que han anat
realitzant els diferents cursos en els darreres anys i elaborar una
base de dades per poder facilitar la feina a futurs organitzadors.



Busca recursos per finançar les activitats proposades.



Facilita els tràmits amb les institucions per organitzar activitats.



Coordina la Festa major de l’Escola amb tots els participants.

Responsable: Comissió de Festes

Fotografia
Des de l’AFA es gestionen les fotografies que es fan cada any amb la
intenció que tots els alumnes tinguin la possibilitat de tenir un record
fotogràfic del seu grup aula. La Comissió de Fotografia s’encarrega de
gestionar-ho.
Responsable: Comissió de Fotografia

Biblioteca


La Comissió de biblioteca dóna suport al projecte de biblioteca
escolar per tal que aquesta esdevingui un recurs estable a l’escola.
Fa d’intermediària entre les famílies i les mestres responsables del
projecte, implica a les famílies en el projecte de biblioteca i
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col·labora per satisfer les necessitats que vagin sorgint al llarg del
curs.


Algunes activitats que organitza són el bibliopati, l’apadrinament
de llibres en el marc de les jornades científiques i culturals, el
foment de la campanya “Regala un llibre per Sant Jordi”, entre
d’altres.



Trobareu informació de la biblioteca al bloc de la comissió de
llibres de l’escola: https://blocs.xtec.cat/biblioeiximenis/
Responsable: Comissió de Biblioteca

Suport en projectes educatius

Més enllà dels serveis que l’AFA ofereix fora de l’horari lectiu, també
està implicada en donar suport al projecte educatiu de l’escola.
Hi ha projectes com el d’Arquitectura i Entorn capitanejat per l’artista
i dissenyador industrial, Pep Admetlla, que està finançat íntegrament
per l’AFA.

També fem aportacions econòmiques anuals a:
 Projecte Robòtica
 Projecte Biblioteca
I des de l’AFA es contribueix econòmicament allà on el pressupost de
l’escola no arriba com amb la compra d’ordinadors o estructures de
pati, entre d’altres coses.
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Com i perquè ens agradaria que us impliquéssiu
A l’AFA tothom és benvingut i tothom és necessari. Us hi podeu
implicar de moltes maneres i en diferents intensitats.
 Formant part de la junta
 Formant part d’alguna comissió
 Participant de les assemblees obertes
 Responent a algunes de les crides que fem per treballar algun
aspecte concret de l’escola.
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