Ben g e fa íli !
Des de l’AFA (Associació de Famílies d’Alumnes) volem
donar la benvinguda a totes i a tots els que us incorporeu
el curs 2020-2021 a l’Escola Gravi.
L’AFA és una entitat sense ànim de lucre que agrupa famílies d’alumnes amb l’objectiu de
col·laborar en la consolidació dels tres pilars que constitueixen la comunitat educativa del
centre: Alumnes, Escola i Famílies.
Per tal de tirar endavant aquesta tasca l’AFA està formada per una Junta, constituïda per
presidència, tresoreria, secretaria, i pels vocals de les diferents comissions de treball:
Escola de famílies, Extraescolars, Menjador, Sostenibilitat, Infantil, Secundària, GraviCros
3x1, Activitats Familiars, ...
Animem a totes les famílies a fer-se sòcies de l’AFA i a participar activament formant part
d’alguna de les comissions de treball que tenim en marxa o per a col·laborar en totes les
activitats que podem fer aquest curs. Actualment, el
socis de l’AF

61%

dels alumnes de l’escola són

Es o Gra !

Si voleu ser socis de l'AFA, si us plau ompliu el formulari online de la nostra web

https://www.afaescolagravi.com/
on a més a més, hi trobareu tota la informació sobre l’associació. També podeu consultar les
nostres Xarxes Socials FACEBOOK, INSTAGRAM o TWITTER.
(En el cas que tingueu germans nous a l’escola i no hàgiu fet la inscripció d’aquest germà,
agrairem que ens ho feu saber per email per tal d’informar-vos de les activitats per cicles).
La quota anual per família és de 25,00€. La junta de l’AFA ha plantejat no cobrar quota en
aquests moments, ja que disposem de l’excedent del pressupost del curs anterior (al no
realitzar les activitats previstes, per l’estat d’alarma).
Així mateix si en els pròxims mesos les mesures ho permeten, oferirem més activitats i us
informarem que es cobrarà una quota reduïda per afrontar aquestes noves despeses si fos
necessari. Tot això s'aprovarà a la propera Assemblea General.
(Recordeu que només podem informar a les famílies sòcies, per la llei de protecció de
dades).
Famílies de l’escola Gravi desitgem de tot cor un molt bon curs i que malgrat la situació
actual, tota la Comunitat tingui bones i inoblidables experiències!
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